
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne  dotyczące
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  część dokumentów  przetargowych  i  należy  ją
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
(1) Budynek - obiekt budowlany,  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy
(2)  Dziennik  budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej
pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem.
 (3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
 (4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji
projektowej. 
(5) Przedmiar prac -  opis robot przewidywanych do wykonania w  kolejności technologicznej  ich
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych.
 (6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami,  dopuszczone  do  stosowania  zgodnie  z  aprobatami  technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.
(7)Polecenie Inwestora -  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inwestora,  w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

l.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z zakresem
projektowanych  robót  budowlanych,  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w dalszej części specyfikacji rozumiane jako
szeroko  pojęte  przepisy  wykonawcze.  Odpowiada  za  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności
podejmowanych  na  terenie  budowy,  oraz  za  ich  zgodność  realizacji  zadania  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora



.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  na  7  dni  przed  ustalonym  terminem  przekazania  terenu
budowy  –  oświadczenie  osób  funkcyjnych  o  przejęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i
energii  elektrycznej.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  zorganizuje  zaplecze  budowy,  w  tym
pomieszczenia socjalne i sanitarne, oraz miejsca składowania materiałów.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  obmiarowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
przez Inwestora stanowią część umowy, a  wymagania  określone w  choćby jednym z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych dokumentach,
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  podejmie  decyzję  o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST.
W przypadku, gdy materiały  lub roboty  nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. 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  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody
społeczności i innych.
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową,

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie,
b)  podejmować wszelkie uzasadnione 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 dóbr publicznych i innych przyczyn  powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd
na:

1  lokalizację  miejsc  składowania  materiałów,  warsztatów,  magazynów,  składowisk  i  dróg
dojazdowych,
2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi,
3. możliwością powstania pożaru



1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.
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.

l .5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.

1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kierownik  budowy  opracuje  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie.  Podczas
realizacji  robót  wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia,  oraz  niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony
życia i  zdrowia osób zatrudnionych na terenie  budowy oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
personelu prowadzącego roboty objęte umową. 
Uznaje się,  że wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez
cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z rozbiórek i



demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inwestora
powinien  rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie  później  niż  w 24 godziny po otrzymaniu  tego
polecenia.

1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane przez władze centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych,  będzie odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzętu, materiałów  lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inwestora.

1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy i  przepis,  które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów
o ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  Mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiały

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca  wykonuje  na  własne ryzyko,  licząc się  z  jego  nie przyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem

Jeśli  dokumentacja  projektowa,  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inwestora.



2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do
robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały swoją jakość i  właściwości i
było dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez  wykonawcę.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego.
Zamawiający  nie  dopuszcza  składowania  w  remontowanych  pomieszczeniach  i  ciągach
komunikacyjnych  materiałów  w  ilościach  przekraczających  niezbędne  ilości  do  realizacji
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących spowodować
przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między kondygnacyjnych.

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku
wcześniejszych ustaleń.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Powinien  być  zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Zamawiający udostępni Wykonawcy prac dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób.

4. Wykonanie robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją,
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami
Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę
na własny koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy dany błąd okaże się  skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robót  lub ocena ich jakości przez Inwestora nie  zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SST, a także w
normach i wytycznych. 

Polecenia  Inwestora  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu  poniesie Wykonawca. W
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor
ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakości robót



5.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inwestora  program
zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  wykonawca  powinien  określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

5.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Norma lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać  ww. dokumenty  wydane przez  producenta,  a  w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych  badań będą
dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy



(l) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  zamawiającego  i
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowisk służbowego.  Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności;
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone
Inwestorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska.

(2) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy.
b) protokoły odbioru robót.
c) protokoły z narad i ustaleń.
d) korespondencję na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie



w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla Inwestora/Kierownika  projektu  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór robót

6.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowość danej części robót do  odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później  jednak  niż w  ciągu  7  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inwestor  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor.

6.4. Odbiór ostateczny robót
(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inwestora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie



odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających
w warstwie ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową  podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),

3. dzienniki budowy 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót".

7. Podstawa płatności

7.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  musi  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji obmiarowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:



- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

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

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie.

B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.4
Klasa robót - 45.45
Kategoria robót - Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45453000-7
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych
Projekt przewiduje:
- demontaż uszkodzonych mechanicznie, luźnych i popękanych pojedyńczych płytek posadzkowych typu 
'Gress techniczny obiektowy' nieszkliwionych grub. 8 mm

- odłączenie przewodów kabelkowych od gniazd i łączników instalacyjnych
- demontaż gniazd wtyczkowych i łączników instalacyjnych
- demontaż puszek z odłączeniem przewodów
- demontaż opraw świetlówkowych

- demontaż grzejników żebrowych wraz z uzbrojeniem

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczą: rozbiórki okładzin  posadzkowych, demontażu grzejników instalacji 
centralnego ogrzewania z uzbrojeniem, odłączenie przewodów i demontaż opraw świetlówkowych, gniazd
i łączników instalacji elektrycznej oraz pozostałych robót rozbiórkowych i wykuwających
1. MATERIAŁY
nie dotyczy
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3. TRANSPORT
wywóz materiałów z rozbiórki na najbliższe składowisko komunalne
4. WYKONANIE ROBÓT
Podczas wykuwania rozbiórki należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunki BHP w tym
zakresie. Teren, na którym dokonywana będzie rozbiórka jest terenem zamkniętym, pomieszczenia 
przeznaczone do celów dydaktycznych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić i 
oznakować teren budowy. Na tak przygotowanym terenie przy wejściu i wjeździe wywiesić tablicę 
informacyjną oraz tablicę ostrzegawczą UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI. W odniesieniu do robót 
rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych. 
Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w Rozp. Min. Odbudowy 
oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). Podstawowe przepisy 
tego rozporządzenia przedstawiają się następująco:
* Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być 
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne.



Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, punkty świetlne, 
łączniki, przewody, powinny być odpowiednio zabezpieczone.
* Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia
ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym 
stanie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować 
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demontażu należy używać atestowane.
* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu 
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy) 
lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach 
szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich 
zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być zaopatrzeni 
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym 
momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie ostrożnie pod 
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie 
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie lub zsypy 
(rynny).
Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach 
budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony 
daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracujących robotników.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nie dotyczy
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa dla robót związanych z budową są: metry kwadratowe, metry bieżące, sztuki.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub 
wyburzeniowych.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje:
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, montaż i demontaż rusztowań dla 
ścian do wysokości 4,50 m, oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru,
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138

B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.4 
Klasa robót - 45.44 
Kategoria robót - Roboty malarskie -  kod CPV 45442100-8
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich.
Projekt przewiduje przygotowanie powierzchni sufitów i ścian pod nowe powłoki malarskie z wykonaniem 
gładzi wyrównawczych powierzchni sufitów i ścian, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze 



białym, dwukrotne malowanie farbą ftalową w kolorze beżowym (w tonacji istniejącej kolorystyki) lamperi 
ścian łącznie ze stolarką otworową wrót stalowych i drzwi wejściowych, malowanych w kolorze lamperii - 
jako całość płaszczyzn, oczyszczenie i malowanie grzejników radiotorowych  rurociągów instalacji wod-
kan i c-o w kolorze białym. 
MATERIAŁY
1.1. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę - do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
1.2. Farby budowlane gotowe
1.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.
1.2.3.Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
1.2.4. Farby olejoodporne
Farba olejoodporne wg PN-C-81901:2002
1.3. Środki gruntujące
1.3.1. 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.
1.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
1.3.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3. TRANSPORT
3.1 Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -samochód 
dostawczy o ładowności 0,9 ton.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych 
malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach 
przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej.
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień chromową)
jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować 
na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy



stosować odzież ochronną,
4.2 Podkład pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 
odpowiadających wymaganiom dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach gipsowych i innych po 
dokonaniu odbioru.
4.3 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie 
należy wykonać przed szpachlowaniem. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane 
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu 
innych przedmiotów w ścianach.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż to 
podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować 
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Pierwsze malowanie ścian i sufitów można 
wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:
całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych
4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać 
matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
4.5 Emulsja gruntująca
Powłoka gruntująca (np. „UNIGRUNT”) nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący 
nanosi się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku nie powinna 
przekraczać 5 %.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji
5.2. Kontrola materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.
5.3 Odbiór podkładu
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla
tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem 
powinny być przygotowane w następujący sposób: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być 
naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 
naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi 
dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynków gipsowych 
farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane środkiem UNIGRUT, powierzchnie tynków 
nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, w zależności od rodzaju 
powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być zagruntowane 
środkiem UNIGRUT, Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów 
drewno pochodnych oraz podłoża białe powinny mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia 
naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego 
zakresu stosowania, sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub 



lakierem spirytusowym (2-krotnie), powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i 
oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń.
Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju 
powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym.
5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, badanie 
wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, badanie 
materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, badanie podkładów należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia.
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższe] niż + 5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.
5.5 Badanie podłoży
Badanie podłoży powinno obejmować:
-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 
należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l %. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany,
gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne 
zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
-sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali itp. należy wykonać przez polanie badanej powierzchni 
wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
5.6 Badanie materiałów
Badanie materiałów powinno obejmować:
-sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie,
-materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed 
użyciem.
Badanie warstw gruntujących obejmuje:
-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie dłonią 
podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,
-sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach,
-sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 
wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno 
przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; 
powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do 
powierzchni podkładu,
-sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można 
wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g.
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo 
ewentualnych spękań.

B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.4 
Klasa robót - 45.43 
Kategoria robót - Pokrywanie podłóg i ścian kod CPV 45431000-7
Przedmiot opracowania



Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące: wykonania wymiany płytek posadzkowych typu 
'Gress techniczny obiektowy' nieszkliwionych grub. 5 mm,  o wym. 30x30,odpornych na ścieranie wgłębne
max. 130 mm3, o nasiąkliwości < 0,5%, twardości wg skali Mosha 8, odpornych na plamienie i substancje
chemiczne, o wymaganym wsp. antypoślizgowym R9. Płytki układane na zaprawie klejowej 
przeznaczonej dla płytek ceramicznych układanych na podłoża krytyczne, spoinowanych spoiną 
uelastycznioną wodoodporną. Płytki podłogowe w kolorze jasnym spoinowane spoina jasną dopasowaną 
do koloru i odcieni płytek .
Postanowienia zawarte w ST
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, ST, 
poleceniami Zamawiającego 
1. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny
mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obwiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Szczegółowy opis znajduje się w przedmiarach robót.
2. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt.7
3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -samochód 
dostawczy o ładowności 0,9 ton.
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w części ogólnej ST pkt. 8
4. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4.1 Ułożenie płytek podłogowych Gress antypoślizgowych 30x30cm na klej
Płytki należy układać na kleju, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poprzez wykucie uszkodzonych 
płytek,  usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu powierzchni i 
nawilżeniu.
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja klejąca powinna 
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-
15 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Posadzki z płytek gresowych grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o IV stopniu odporności na 
ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2100, stopień antypoślizg R-9), układanych na 
zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne 
wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem pozostałych płytek 
okładzinowych i podłóg pomieszczeń przyległych.
4.2 Ocena jakości.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną
z wymaganiami normy. W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo 
całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za 
niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy
też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.
4.3 Badanie gotowej okładziny
Powinno polegać na sprawdzeniu:
• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu,



• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i 
pionu murarskiego),
• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości
prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
• jednolitości barwy płytek.
4.4 Odbiór końcowy robót podłogowych
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt.12.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem;
-badanie należy przeprowadzić— zależnie od rodzaju posadzki — przez oględziny, naciskanie lub 
opukiwanie,
-sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie wytrzymałości posadzki 
monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na próbkach kontrolnych,
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać 
przez oględziny.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; 
badania należy wykonać przez oględziny.
Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone
w projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki
wg PN-83/B- 06256.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża do wykonania 
poszczególnych robót, prawidłowości wykonania izolacji, okładzin, posadzek.

6. ZASADY OBMIARU
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Zamawiającego/ Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

E-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.3
Klasa robót - 45.35
Kategoria robót - Instalacje elektryczne kod CPV 45311000-0
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.
Zakres stosowania
Projekt przewiduje :
Wykonanie nowej instalacji zasilającej przewodami YDYt-750V 3x2,5mm2 i YDY-450/750 V 5x2,5mm2z 
rozbudową lub wymianą łączników i gniazd instalacyjnych.



Wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego prowadzonego natynkowo i w korytkach 
instalacyjnych kablem TrueNet kat.5e UTP, wersja LSOH KRONE z rozbudową gniazd abonenckich RJ45
Zabudowa w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej  wyłączników nadprądowych różnicowych, 
przeciwporażeniowych i ochronnych

- zabezpieczenia różnicowo-prądowe 1-fazowe dla instalacji oświetleniowej min. 16A i I^=30 mA 
- zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe 3-fazowe o obciążeniu prądowym min. 32A 
- zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe 1-fazowe dla instalacji oświetleniowej min. 16A 
- podłączenie klimatyzatorów wg. parametrów technicznych DTR dla poszczególnych typów i 
modeli urządzeń
- montaż  opraw typu ORO 236 RPP rastr. mod. 300 IP 20

 Wykonanie badań i pomiarów.

1. MATERIAŁY
1.1. Wymagania formalne
1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie.
2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według
określonego systemu oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, 
takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane 
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Między narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że 
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z 
normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3. TRANSPORT
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -samochód 
dostawczy samowyładowczy o ładowności 0,90 ton.
4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
4.1. Wymagania ogólne
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub 
wilgotnych.
2. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 
zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji.
4. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników.
5. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie
odbiorów jednofazowych.
6. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku.
7. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
8. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.
9. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem 
pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych.



10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego 
samego pomieszczenia.
11. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: oświetlenia ogólnego, 
oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa), oświetlenia przeszkodowego, gniazd 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, sieci teleinformatycznych,
gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW.
12. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i 
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
13. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania
gniazd za pomocą wkrętów.
14. W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy itp.
15. Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia.
16. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
stref ochronnych.
17. Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po
wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego
18. Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym.
19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten występował u góry.
20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku .
21. Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie 
może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano 
powyżej.
22. Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i ich
rozmieszczenie zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny
mieć wyprowadzony przewód ochronny PE.
23. Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych.
24. Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony
przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami.
25. Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i
normami. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były
źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia.
26. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
27. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).
28. 4.2. Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej w energię elektryczną
4.2 Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków
1. Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać:
odpowiednie parametry dostarczanej energii, przyjęte wymagania użytkowe, dogodny montaż, dogodną 
eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych.
2. Budynki użyteczności publicznej należy zasilać z sieci kablowej lub z sieci napowietrznej niskiego 
napięcia. Duże budynki należy zasilać z odrębnej stacji transformatorowej.
3. W większości budynków użyteczności publicznej zasilanie podstawowe należy rezerwować.
4. W obiekcie należy stosować jedno przyłącze na cały budynek, niezależnie od rodzaju zabudowy
(zwarta czy rozczłonkowana).
5. Złącze kablowe należy instalować na zewnątrz budynku, w miarę możliwości w pobliżu głównego 
wejścia.
6. Wszystkie budynki powinny być wyposażone w następujące urządzenia elektryczne: złącze
kablowe lub napowietrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (dla budynków o kubaturze powyżej 1000 m
lub zawierających strefy zagrożone wybuchem),rozdzielnicę główną budynku, rozdzielnice obwodowe, 
rozdzielnice:



hydroforni, węzła cieplnego, wentylatorni, pompy pożarowej, zasilania maszynowni dźwigu (jeżeli
w budynku są dźwigi osobowe i towarowe).
7. Budynki użyteczności publicznej powinny mieć niezawodne układy zasilania.
8. Budynki użyteczności publicznej, w których zanik napięcia w sieci zasilającej może spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia i środowiska, należy zasilać z co najmniej dwóch niezależnych 
źródeł energii elektrycznej. Budynki takie powinny mieć zasilanie rezerwowe
(załączane samoczynnie - SZR). W budynkach wysokościowych jednym ze źródeł powinien być zespół 
prądotwórczy.
9. Rezerwowym źródłem zasilania może być zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod warunkiem,
że jest ono niezależne od zasilania podstawowego i że zakłócenia zasilania podstawowego nie będą 
miały wpływu na funkcjonowanie zasilania rezerwowego.
10. Niektóre odbiorniki, np. oświetlenie awaryjne, wymagają zastosowania całkowicie niezależnego od 
sieci elektroenergetycznej źródła zasilania w postaci zespołu prądotwórczego lub baterii
akumulatorów.
11. W budynkach, w których istnieje grupa odbiorników wrażliwych na przerwy w zasilaniu, muszą być 
stosowane odpowiednio dobrane urządzenia typu UPS.
12. Odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem: rozdzielnic tablicowych 
izolowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jeżeli prąd znamionowy tych rozdzielnic nie 
przekracza 100 A lub rozdzielnic szafowych o prądzie ponad 100 A, ustawianych w wydzielonych 
pomieszczeniach.
4.3. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach
1. Instalacje układane pionowo (główna linia zasilająca, wewnętrzne linie zasilające) zaleca się
prowadzić grupowo z zastosowaniem poniższych rozwiązań:
• Prowadzenie ciągów układanych w kanałach wykonanych w ścianach działowych (w przypadku ich 
odpowiedniej grubości) - kanały zamykane są drzwiczkami stalowymi.
• Prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w ścianach działowych -drzwiczki tych
zestawów winny być zlicowane ze ścianą korytarzową lub klatki schodowej. Wyposażenie zestawu ma 
być dostosowane do potrzeb budynku, a wysokość zestawu do wysokości kondygnacji.
• Prowadzenie instalacji w kanałach umieszczonych w ścianach działowych - szkielet kanału należy 
wykonać ze stali kształtowej, a obudowę z blachy stalowej lub płyt STG. Kanały zamykane są drzwiczkami
stalowymi dostępnymi od strony korytarza, zlicowanymi z powierzchnią ściany. Korzystnym rozwiązaniem 
jest usytuowanie tych kanałów jako przylegających do kanałów wentylacyjnych i tworzących z nimi 
wspólny blok.
2. W przypadku budynków szkieletowych o konstrukcji mieszanej zaleca się wykorzystanie ścian
monolitycznych usztywniających do prowadzenia w nich instalacji elektrycznych zatapianych.
3. We wszystkich wymienionych rozwiązaniach za regułę uważa się umieszczanie rozdzielnic (tablic 
rozdzielczych) w kanałach.
4. Zaleca się stosowanie rozwiązań w wykonaniu małogabarytowym o szerokości 250 mm.
5. Instalacje układane poziomo należy prowadzić przede wszystkim w stropie, stosując rury z
tworzyw sztucznych zatapiane w stropie między warstwami zbrojenia.
6. Instalacje te prowadzić można również na tynku, stosując tradycyjne rozwiązania natynkowe oraz 
maskując je przy pomocy osłon.
7. Jeżeli istnieją takie możliwości, należy stosować rozwiązania jak dla budynków o konstrukcjach
ścianowych.
8. W przypadku podwieszonego sufitu instalacje można prowadzić w przestrzeni między sufitem a
stropem.
9. Poza tym rozwiązania te można stosować bez maskowania we wnętrzach o małych wymaganiach 
estetycznych.
10. W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji należy brać pod uwagę: warunki 
ogólne, w jakich ma pracować instalacja, oprawność eksploatacji, łatwość przystosowania instalacji w 
przypadku wzrostu obciążenia, ekonomiczność przyjętego rozwiązania.
II. W miarę możliwości trzeba unikać prowadzenia instalacji w słupach stalowych, a jeśli jest taka
konieczność - instalację ograniczyć do montażu łącznika lub gniazda wtyczkowego.
4.3 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych
1. Pomieszczenie suche to takie, w których temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C, a
wilgotność względna do 75%. Są to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W budownictwie



użyteczności publicznej są nimi (bez łazienek): biura, szkoły. przedszkola, hotele.
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać:
przewodami jednożyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem,
przewodami wtynkowymi (typu YDYt), przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach
instalacyjnych przypodłogowych i naściennych,
przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (sufitowych, ściennych, 
podparapetowych),
przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (podłogowych, podpodłogowych
i napodłogowych).
3. Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu:
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, podtynkowym przeznaczonym do
instalacji podtynkowej, wtynkowym do instalacji wtynkowej.
4. W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe,
wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe.
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w obudowie zwykłej, otwartej.
6. W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, do
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe.
7. Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę o
stopniu minimum IP 2X.
8. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków" lub połączeń śrubowych.
9. Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe (j) 60, puszki rozgałęźne <j) 
70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących palenia.
10. Należy stosować ochronę przed: porażeniem prądem elektrycznym, prądami przeciążeniowymi i 
zwarciowymi, skutkami oddziaływania cieplnego, obniżeniem napięcia, skutkami doziemień w
sieciach wysokiego napięcia (wg zasad podanych w p. 4.4) oraz przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi według zasad podanych w rozdziale 5.
4.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych 
(osłonowych)
Trasowanie
1. Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów.
3. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów.
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały.
1. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.
Przejścia przez ściany i stropy
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami.
2. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych).
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka.
Kucie bruzd
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy to zrobić w trakcie montażu
instalacji.
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby
odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno 
budowlanych.
6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich
konstrukcję.



7. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być
pokryta tynkiem.
8. Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w tablicy 10.
9. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie
wyrównawczej podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne.
4.5.8.5. Układanie rur i osadzanie puszek
1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.
2. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15%
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy 10.
3. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie).
4. Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem.
5. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów do stosowanych do
średnicy wprowadzanych rur.
6. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm.
4.5.8.6. Wciąganie przewodów do rur
1. Do rur ułożonych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, 
należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich na rzędzi (przyrządów).
2. Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń.
3. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do
niezatynkowanych rur.
4. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia.
4.5. Instalacje w tynku
Trasowanie
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie Mocowanie puszek
1. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków 
rozporowych).
2. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
Układanie i mocowanie przewodów
3. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie
przewodów wielożyłowych płaskich.
2. Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co
najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.
3. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.
4. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.
5. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.
6. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe
przewody należy prowadzić obok puszki.
7. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.
8. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w 
złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.
Mocowanie sprzętu i osprzętu
1. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki instalacyjne, wyłączniki i
przełączniki, łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe, wtyczki do mocowania na stałe, gniazda 
bezpiecznikowe, skrzynki (obudowy) rozdzielcze, przyciski sterownicze.
2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i łączników w mieszkaniach powinno być zgodne z technologią 
wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.
3. Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki 
(odległość łącznika od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm).
4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter i kształt pomieszczenia 



oraz ustawienie mebli. Zaleca się, aby:
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypodłogowych, sprzęt
był instalowany bezpośrednio obok listwy, z zachowaniem poniższych zasad:
w systemie listwowym trzeba stosować sprzęt (gniazda i łączniki) w wykonaniu natynkowym, gniazda 
wtyczkowe należy mocować tuż nad listwami ułożonymi w obrębie podłogi, a łączniki tuż przy listwach 
prowadzonych po ścianach, gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pośrednictwem 
kołków rozporowych (na ścianach drewnianych za pomocą wkrętów do drewna), mocowanie 
bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży palnych należy wykonać na podkładkach 
blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu,
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii niż listwowa, gniazda
umieszcza się na wysokości 0,2 -s- 0,9 m nad podłogą (z wyjątkiem instalacji w kanałach podłogowych, 
gdzie gniazda wtyczkowe mocuje się w podłodze lub puszkach - kasetonach podłogowych).
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym, natomiast w 
pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu - sprzęt w wykonaniu szczelnym.
6. Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, trwałe i
bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie).
5. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
5.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku
1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien zapoznać 
się z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a także stwierdzić odpowiednie jego 
przygotowanie do prac elektromontażowych.
2. Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed
przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.
3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych.
4. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do
wykonania.
5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan
budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien być zgodny z ustaleniami 
zawartymi w umowie o realizację inwestycji.
6. Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem.
7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan instalacji i 
urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w danym 
obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych.
5.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej
1. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami.
Odbiór końcowy
Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego
1. Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może
on w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika
oraz kompetentnych organów.
Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru końcowego
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca
robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego.
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora.
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:
sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),
sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, oględziny instalacji, sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i 
środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, badania i próby montażowe, próby 
rozruchowe, sporządzenie protokółu odbioru.
5.3.1. Oględziny instalacji elektrycznych
1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: spełniają wymagania 
bezpieczeństwa, zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, nie 
mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 



użytkowania.
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:
wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym, doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku 
napięcia, wykonania połączeń obwodów, doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, rozmieszczenia oraz 
umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,
oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, umieszczenia 
schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów,
bezpieczników, łączników, zacisków itp., wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych
w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.
5.3.2. Estetyka i jakość wykonanej instalacji
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje:
zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu
z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,
zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie styku 
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,
właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ
czynników atmosferycznych.
5.3.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały
zastosowane.
2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych 
oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.
3. Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001.
5.3.4. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi
1. Należy sprawdzić, czy:
instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, urządzenia mogące powodować
powstawanie luku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym
oddziaływaniem na otoczenie, urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed 
przegrzaniem, urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur.
2 Ocenia się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999.

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
8.1. Przepisy prawne
1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6,
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, poz. 881).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr
80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).
3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203,
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676).
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.2003 nr 229, poz.
2275).
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr166, poz. 1360; Dz.
U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr



70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959).
7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).
8. Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 627; nr
115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 233, poz.
1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr
190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr
91, poz.875).
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; Dz.
U. 2003 nr 52, poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U.
2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25,
poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50, poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr
130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).
10. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 1800;
Dz. U. 2002 nr 155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr
49, poz. 465; nr 93, poz. 896).
12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162,
poz. 1568).
14. Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. 2002 nr 71, 
poz. 655; nr 190, poz. 1864).
8.2 Polskie Normy
PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje 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 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

E-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.3
Klasa robót - 45.31
Kategoria robót – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kod CPV 45331000-6
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Przedmiot opracowania obejmuje
Montaż wentylatorów wg. parametrów technicznych pomieszczeń



1. MATERIAŁY
1.1 Parametry techniczne pomieszczenia podlegającego remontowi

Rodzaj pomieszczenia: pomieszczenie kuchenne i łazienkowe

Charakterystyka produktu
· Tryb pracy:wentylacja
· Wysokowydajny wentylator
· Funkcja wentylacji  wnętrza
· Skuteczna filtracja powietrza

1.2 Dobór i montaż wentylatora kanałowego o średnica króćca 110 mm i 100 mm praca w dowolnej 
pozycji, cichy do 36dB. - CHZ - panel przedni w kolorze białym, z regulowanym czujnikiem wilgotności 
(regulacja nastawy od 60% do 90% wilgotności względnej), z regulowanym czasowym opóźnieniem 
wyłączania (regulacja nastawy od 2min do 20min),

1.3 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wentylacją
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z opisem technicznym (a zleconym przez
Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
(roboty montażowe),
- odbiór robot i kontrola jakości.
1.5 Określenia podstawowe - definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z PN-B-01411.
1.5.1 Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
1.5.2 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.
1.5.3 Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania 
powietrza.
1.5.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania 
ludzi.
1.5.5 Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, 
na ogół z zastosowaniem przewodów.
1.5.6 Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.



1.5.7 Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
1.5.8 Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury.
1.5.9 Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.
1.5.10 Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
1.5.11 Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 
przepływa powietrze.
1.5.22 Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie 
lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
1.5.23 Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
1.5.24 Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
1.5.25 Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
1.5.26 Okap
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza.

2 Materiały
2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych.
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów.
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany.
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta.
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.
2.2 Przewody wentylacyjne
2.2.1 Materiały
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 
odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76001.
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434.
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002.



3 Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 
właściwą jakość robót.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków 
BHP.
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy.
4 Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 
być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w 
Kontrakcie.
5 Wykonanie robót
5.1 Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002.
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 
lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród.
4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji.
9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych
- materiału izolacyjnego;
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 



dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych.
13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciążenia.
14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku.
15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów.
5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty.
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego 
wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego
7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.
8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urządzeń:

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m.
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji
całkowicie otwartej.
9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.
5.10 Tłumiki hałasu
1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
kierunku przepływu.
2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
6 Kontrola jakości robót.
6.1 Kontrola działania
6.1.1 Prace wstępne

6.1.2 Procedura prac
1. Wymagania ogólne



Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać weryfikacji 
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.

7. Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostępność do sieci przewodów.
8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
c) Działania włącznika rozruchowego;
d) Działania przeciwzamrożeniowego;
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Działania regulacji strumienia powietrza;

8 Odbiór robót
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych, należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem 
projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i
części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji;
8.1.1 Badania ogólne
a) Dostępność dla obsługi;
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletność znakowania;
e) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
8.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
8.1.8 Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową;
Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).
8.1.13 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 



obsługi instalacji wentylacyjnej w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

10 Przepisy związane
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary;
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym – Wymiary;
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe.

S-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.3
Klasa robót - 45.30
Kod klasy robót wg CVP 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Kod klasy robót wg CVP 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych

INSTALACJA OGRZEWCZA
1. MATERIAŁ
Projekt przewiduje montaż grzejników stalowych V 22 600*500mm, V22 600*800,  V22 600*900, V 33 
300*2000mm oraz demontaż starych grzejników stalowych z wymianą i  montażem zaworów 
termostatycznych i zaworów na powrotnych, wymianę rur przyłączeniowych. 
Próbę szczelności instalacji c-o i regulację instalacji centralnego ogrzewania.
2. SPRZĘT
Do wykonania robót należy stosować sprzęt dostosowany do rodzaju wykonywanych robót, posiadający 
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stwarzający zagrożenia przy wykonywaniu poszczególnych 
rodzajów robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego.
3. TRANSPORT
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy.
4.1 Wymagania ogólne
Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji 
technicznej. Każda robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystąpieniem do następnej 



fazy robót.
4.2 Tuleje ochronne
4.2.1 Przejścia rur przewodowych i osłonowych przez ściany wykonać w tulejach stalowych, których 
końcówki winny wystawać minimum 2 cm poza lico muru.
4.2.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
4.2.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu co najmniej o 1 cm.
4.2.5 Przestrzeń między rurą osłonową a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej przemieszczanie się
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
4.3 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
4.7.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym.
4.7.2 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
4.7.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.
5. KONTROLA I BADANIA
Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji ogrzewczej. Sprawdzenie
przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:
a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy
wykonywaniu instalacji ogrzewczej,
b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 
budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie przez przegrody budowlane wymagań 
dotyczących izolacyjności cieplnej i innych wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w 
tym wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza.
5.1 Zakres badań odbiorczych
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności
(5.2),zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury (5.5),
odpowietrzenia (5.6), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną (5.9), zabezpieczenia przed możliwością 
wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (5.11).
5.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej
5.2.1 Warunki wykonania badania szczelności
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.
Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objętą badaniem
szczelności.
6. ODBIÓR ROBÓT
6.1 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej
6.1.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 



uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne),
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] 
w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
Dokumentacja techniczna powykonawcza
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić projekt techniczny powykonawczy instalacji (z 
naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy).
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót powykonawczy
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w
przedmiarze robót
9.2 Powołane oraz związane przepisy i normy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 
poz. 270)
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór Cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. 
Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania.
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie.
Metoda obliczania.
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. 
Wymagania PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
Systemów ciepłowniczych. Wymagania PN-91/8-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych Systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania PN-91/B-02419Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na 
ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m



PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.
Wymagania - wraz ze zmianąPN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

S-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.4
Klasa robót - 45.40
Kod klasy robót wg CVP  45400000-1 Roboty rozbiórkowe  

Przedmiot  specyfikacji  technicznych  są  roboty  przygotowania  terenu  budowy,  rozbiórkowe  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  remontu  pomieszczeń  budynku
remontowanego  
1.2.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Rozbiórki i demontaże:
- rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 
-rozebranie podłoża z betonu żwirowego
-rozebranie warstwy izolacji papy 
-wykucie z muru drzwi i okien wraz z ościeżnicami
-wykucie z muru podokienników z lastryko 
-rozebranie ścianek działowych 
-demontaż pieców i trzonów licowanych kaflami
 -rozebranie wykładziny ściennej z płytek
odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-02 –1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. SPRZĘT 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora/Zamawiającego. Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 
i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
-kilofy, młotki, przecinaki, 
-ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, - rynny, taczki , liny. 
3.TRANSPORT 
3.3.1Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym: 
-samochód dostawczy, skrzyniowy, 
-samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
-samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
-kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych. 
3.2.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
4.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.1.Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą n
a słupkach strefę pracy, a  pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia 
niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 



4.2.Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
4.3.Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie spowodować 
nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku. 
4.4.Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu prz
emieścić przy użyciu lin, windy lub rynny 
4.5.Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów. 
5.KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymoga mi norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w STO -01 . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń. 
6.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi 
w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem 
ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z 
ST0- 01. 
9.ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne 

S-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.3
Klasa robót - 45.33
Kod klasy robót wg CVP  45332000-3 1  ROBOTY SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE 
3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i  odbioru, które zostaną wykonane w ramach remontu pomieszczeń  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacje Techniczne stanowiące część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i 
wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót: 1.3.1. Wymianie 
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
1.3.2.Wymiana poziomów i pionów instalacji wod-kan. 
1.3.3.Wymiana instalacji wewnętrznej wodociągowej. 
1.4.Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Od
bioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Instalacja wodociągowa z.w., c.w.u. 
2.2.1.Rury tworzywowe PE-X/Al./PE łączonych za pomocą tworzywowych kształtek 
zaciskowych o średnicach zgodnie z przedmiarem 
2.2.2.Armatura sanitarna – wylewki stojące (umywalkowe i 
zlewowe) z wężykami przyłączeniowymi i zaworami odcinającymi, chromowane, z mosiądzu, 
jednouchwytowe, głowica ceramiczna, 
2.2.3.Armatura sanitarna – wylewki stojące umywalkowe z wężykami przyłączeniowymi i 
zaworami odcinającymi, przystosowane do osób niepełnosprawnych, 
chromowane, z mosiądzu, jednouchwytowe, głowica 
ceramiczna, Well klasa A oszczędzające wodę, 
2.2.4.Armatura sanitarna – wylewki na ścienne z zaworami odcinającymi, chromowane, z mosiądzu, 



jednouchwytowe, głowica ceramiczna,  klasa A oszczędzające wodę, 
2.2.5.Ceramika sanitarna – miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym typu kompakt,  
2.2.8.Umywalki ceramiczne – przystosowane do osób niepełnosprawnych, 
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
2.4.
Pochodzenie materiałów Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.5.
Odpowiedzialność za jakość Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 
3.1.Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 
-cięcia, gięcia 
-montażu kształtek i innych 
-zakładanie podpór 
-wykonania połączeń zaciskowych 
-wykonywanie połączeń spawanych – spawanie gazowe 
-wykonanie połączeń lutowanych – lut twardy 
-wykonania próby hydraulicznej 
-elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych instalacyjnych 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 
5.1. Zasady wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej Przewody instalacji wodociągowej (z rur PE-
X/Al./PE) przebiegają w ścianach budynku podtynkowo. Prowadzone są do poszczególnych węzłów 
sanitarnych. Przewody łączyć poprzez złączki zaciskowe odpowiednie dla danego systemu rurociągów. 
Połączenia rozłączne do armatury wykonać za pomocą dwuzłączek. Odległości pomiędzy uchwytami 
mocującymi w zależności od średnicy rury
Przewody układane w bruzdach powinny być na całej długości owinięte izolacją z pianki 
polietylenowej, która zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia, stanowi 
izolację cieplną i dźwiękochłonną, a równocześnie pozwala na termiczne ruchy rurociągu. Izolacja 
termiczna  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  WT2008  Baterie  czerpalne  łączyć  z  instalacją
wodociągową, stosując łączniki elastyczne, eliminujące hałas i drgania. 
5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej Piony zostaną wykonane z rur i kształtek z PVC,
kielichowych z uszczelką dwuwargową. Piony wyposażyć w rewizje czyszczakowe, zamontowane nad
posadzką na wys. ok. 1,0m. Podejścia odpływowe z przyborów i urządzeń sanitarnych wykonać z rur
PCV, łączonych na uszczelki gumowe, do podłączenia z pionami. 
Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką budynków. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek z PCV-U Kl.S grubościennych z 
wydłużonym kielichem i podwójną uszczelką wargową. 
Instalację kanalizacji należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm. 
Ponieważ po wylaniu posadzek nie będzie dostępu do kanalizacji, ułożenie jej i wykonanie połączeń musi
być bardzo staranne i precyzyjne. 
Montaż przyborów i urządzeń Przybory sanitarne montować do ścian i posadzek w s
posób  zapewniający  ich  łatwy  demontaż  oraz  właściwe  użytkowanie.  Każdy  przybór  powinien  być
wyposażony w zamknięcie wodne ( syfon). 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola jakości materiałów Badanie jakości materiałów następuje poprzez porówn
anie cech materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych. 



6.2.Kontrola jakości wykonanych robót Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać po
przez porównanie wykonania robót z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi. 
Kontroli podlega: 
-szczelność rurociągów 
-sprawdzenie prawidłowości pracy urządzeń i armatury
-sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej, 
-sprawdzenie czystości instalacji, 
-sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji
-sprawdzenie spadków rurociągów, 
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń
-sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, - sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco. 
6.4. Badania jakości robót w czasie budowy Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy 
wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte sąw Specyfikacji Ogólnej. 
8.ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte sąw Specyfikacji Ogólnej. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte są w Specyfikacji 
Ogólnej. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych zaw
arte są w Specyfikacji Ogólnej. 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 
nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 


