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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

dla zadania pn. 
 

REMONT PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA TECHNICZNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WĘZŁA 
SANITARNEGO W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 

 
 
ST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

inwestycją polegającą na remoncie poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne wraz z przebudową węzła 

sanitarnego w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla robót we wszystkich branżach. Specyfikacje 
techniczne (ST) są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Opis planowanej inwestycji 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających należy dokonać inwentaryzacji 

fotograficznej istniejących elementów konstrukcyjnych. Prace należy prowadzić z należytą ostrożnością , 

kontrolując na bieżąco stan elementów konstrukcyjnych w celu upewnienia się, iż prace rozbiórkowe i 

wykuwające nie powodują pęknięć i uszkodzeń. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości 

należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć konstrukcję i powiadomić Inspektora Nadzoru. 

 

Zakres planowanych robót: 

 

Roboty budowlane: 

a) wyniesienie z remontowanych pomieszczeń z regałów, sprzętu i materiałów we wskazane miejsce lub ich 

utylizację – zgodnie z wytycznymi Inwestora 

b) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

c) wymiana warstw posadzkowych, 

d) naprawa tynków, szpachlowanie gruntowanie i malowanie, 

e) remont węzła sanitarnego, 

f) malowanie schodów metalowych, 

g) naprawa tynków zewnętrznych nadbudówki. 

h) uszczelnienie obróbek blacharskich nadbudówki, 

 

Roboty sanitarne – zgodnie z dokumentacją branży sanitarnej 

a) wymiana instalacji i grzejników c.o. uwzględniając zawory odpowietrzające, termostatyczne i odcinające,  

b) wymiana instalacji wod.-kan. oraz armatury sanitarnej,  

c) sprawdzenie drożności istniejącej grawitacji wentylacyjnej. 

 

Roboty elektryczne - zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej 

a) wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd podtynkowe, 

b) uwzględnić przepięcie instalacji elektrycznej zasilającej syrenę alarmową na dachu budynku, 

c) usunięcie istniejących tablic rozdzielczych w każdym pomieszczeniu, 

d) pomieszczenia nr 400, 402, 403 wyposażyć po 2 gniazda komputerowe i 4 gniazda podtynkowe,  

e) pomieszczenie 401 wyposażyć w 3-y gniazda siłowe, 2 gniazda komputerowe i 4 gniazda podtynkowe. 

 



 

Instalacja teleinformatyczna - zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej 

a) segment sieci LAN kat. 6 podłączony do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej za pomocą patch 

panela 19” w szafie rack znajdującej się na klatce schodowej, 

b) pomieszczenia 400, 401, 402, 403 wyposażyć w 2 punkty po 2 skrętki zakończone patch panelem w szafie 

rack, 

c) przełącznik zarządzalny 24 porty 1GB i 4 porty SFP zgodny z istniejącym środowiskiem sieciowym. 

 

Instalacja p.poż - zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej 

a) zamontowanie w pomieszczeniach czujki p.poż wraz z ich podłączeniem do istniejącego systemu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

b) zamontowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Warunki przyłączeniowe wszystkich mediów tj. woda, elektryka są wystarczające na potrzeby niniejszej 

inwestycji. 

 

 

Szczegółowa charakterystyka robót budowlanych: 

a) Wyniesienie z remontowanych pomieszczeń z regałów, sprzętu i materiałów we wskazane miejsce lub ich 
utylizację – zgodnie z wytycznymi Inwestora 
 

b) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 

Całą stolarkę okienną drewnianą należy wymienić. Zastosować stolarkę drewnianą, w kolorze białym, 

szklona szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła maks. 1,0 W/mK; współczynnik dla profili 

okiennych maks. 1,1 W/mK. Stolarka dopasowana po względem kształtu i podziału kwater do stolarki 

istniejącej. 

Parapety zewnętrzne zastosować z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm malowanej proszkowo zgodnie z 

kolorystyką na elewacji. 

Parapety wewnętrzne wykonać jako drewniane w kolorze białym. 

 

Stolarkę wewnętrzną drzwiową dostosować do istniejącej stolarki w pozostałej części budynku. Należy 

zamontować ościeżnice stalowe narożne z blachy głęboko tłocznej o grubości  1,5mm ocynkowanej 

elektrolitycznie z zagłębieniem na uszczelkę, przystosowane do drzwi przylgowych. Wyposażone w 

kieszenie pod zawias.  Lakierowane proszkowo w kolorze czarnym. 

Skrzydło drzwiowe z wypełnieniem z poprzecznie prasowanej kanałowo płyty wiórowej. Rama skrzydła 

wykonana z egzotycznych gatunków drewna lekkiego, bezsęcznego. Cała konstrukcja pokryta płytą MDF 

2x3mm. Powierzchnia laminowana wysokociśnieniowym laminatem HPL 0,7 mm, zgodnie z istniejącą 

kolorystyką. Klamka ze stali nierdzewnej o profilu bezpiecznym, na okrągłym szyldzie oraz wkładką.  

Drzwi do łazienki – j.w., dodatkowo w dolnej części skrzydła drzwiowego otwory o sumarycznym 

przekroju 0,022 m2 .  

 

c) Wymiana warstw posadzkowych, 
 

Należy zdemontować istniejące płytki PCV i gres wraz z warstwami wyrównującymi. Dążyć do wyrównania 

poziomów wykończonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem.   

Po usunięciu warstw podłogi należy wyrównać wszelkie nierówności zaprawą cementową. Na tak 

przygotowane podłoże wykonać izolację przeciwwilgociową przy wykorzystaniu jednoskładnikowej masy 

płynnej na bazie dyspersji żywicy akrylowe – wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

W korytarzu oraz w pomieszczeniach technicznych ułożyć wykładzinę PCV homogenicznej zgrzewanej, 

klejonej do podkładu z wywinięciem cokołu min. 10 cm na ścianę. Zastosować wykładzinę PCV - klasa 

ścieralności P, klasa użyteczności 34/43, z zabezpieczeniem powierzchni: PUR. Kolorystyka posadzki w 

odcieniach szarości, do ustalenia z Inwestorem. 

W pomieszczeniach technicznych zastosować wykładzinę elektrostatyczną. 

 



 

d) Naprawa tynków, szpachlowanie gruntowanie i malowanie (we wszystkich pomieszczeniach objętych 
opracowaniem, łącznie z klatką schodową) 

 

Ewentualne spękania i rysy ścian nośnych należy zszyć prętami Ø6mm ze stali AIII w co 4 spoinie, na całej 

długości spękania. Długość prętów do wmurowania w spoiny nie mniej niż 60 cm (po 30 cm z każdej 

strony rysy).  

 Odbicie i uzupełnienie miejsc głuchych (przyjmuje się 60% tynków w pomieszczeniach). Uzupełnienie 

tynku należy wykonać zaprawą o tradycyjnym składzie. 

 Widoczne piony instalacyjne c.o. wkuć w ścianę lub obudować płytą GK. Na narożnikach zewnętrznych 

zastosować narożniki aluminiowe. 

 Przygotowanie podłoża do malowania.  

 Podłoża uprzednio malowane farbą emulsyjną wystarczy zmyć wodą z dodatkiem detergentu, natomiast 

farby klejowe lub wapienne należy całkowicie zeskrobać. Drobne uszkodzenia wypełnić tynkiem 

tradycyjnym lub w przypadku niemożliwości zastosowania tradycyjnego rozwiązania szpachlówką 

tynkarską. Wąskie pęknięcia trzeba przed wypełnieniem skośnie poszerzyć, aby masa wypełniającą 

wniknęła głęboko w szczelinę.  

 Po zaszpachlowaniu pęknięć i ubytków całą powierzchnię przetrzeć gruboziarnistym papierem ściernym.  

 Przed przystąpieniem do malowania należy odpowiednimi środkami zagruntować powierzchnie tynków. 

Dwukrotne malowanie emulsyjne całość pomieszczeń, kolor jasnoszary – do uzgodnienia z Inwestorem. 

 Na klatce schodowej wykonać lamperię wys. 1,40 m z farby olejnej, kolor ustalić z Inwestorem.  

 

e) Remont węzła sanitarnego: 
 Istniejące ścianki działowe należy rozebrać. Wykonać nowe ścianki działowe murowane z bloczków z 

betonu komórkowego gr. 12 cm – wg dokumentacji rysunkowej. 
 Na posadzkach z wywinięciem na ściany na wys. 30 cm zaprojektowano elastyczną izolację powłokową 

przeciwwodną z kompletem akcesoriów niezbędnych dla uzyskania pełnej szczelności izolowanych 

powierzchni, a w szczególności naroży ścian i posadzek, taśmy uszczelniające do naroży, pierścienie 

uszczelniające do podejść kanalizacyjnych, zaworów i innych 

 Posadzkę wykonać z płytek gresowych z cokolikiem; dążyć do wykonania posadzki bez progów, a 

łączenia różnych rodzajów posadzek przekryć listwami mosiężnymi; płytki podłogowe muszą 

charakteryzować antypoślizgowością R9 i twardością powierzchniową 7 w skali Mohsa; odporność na 

ścieranie wg PEI - IV klasa ścieralności. 

 Ułożyć glazurę ścienną na wysokość do 2,00 m; powyżej wykonać tynki i  gładź, malowanie emulsyjne 

sufitów i ścian powyżej glazury trzykrotne farbą emulsyjną kolor biały.  

 Glazurę ścienną ustalić z Inwestorem 

 Zabudowa pionów i podejść wod.-kan. z płyt gips.-karton. GKBI na ruszcie metalowym 

 Ścianki działowe wykonać systemowe z zastosowaniem płyt HPL gr. 18mm, wysokość ścianek 2,0 m, 

prześwit nad podłogą 15 cm, kolor ustalić z Inwestorem. 

 Zapewnienie wentylacji zgodnie z dokumentacją branży sanitarnej, 

 Montaż przyborów sanitarnych zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.  

 

f) Malowanie schodów metalowych, 
W ramach prac remontowych należy wykonać odnowienie powłok malarskich istniejących schodów 
metalowych  poprzez ręczno-mechaniczne oczyszczenie z rdzy, kurzu i innych zabrudzeń oraz ręczne 
malowanie farbą podkładową epoksydową oraz farbą poliuretanową. Kolor farby nawierzchniowej ustalić 
z Inwestorem. 
Istniejącą listwę poręczową PCV należy zdemontować i założyć nową, kolor ustalić z Inwestorem. 
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć wszystkie elementy, w szczególności 
posadzkę, przez zabrudzeniami. 
 

g) Naprawa tynków zewnętrznych nadbudówki. 
Należy usunąć tynki odspojone, zmurszałe lub zwietrzałe – nie gwarantujące wymaganej wytrzymałości 

dla wypraw tynkarskich. 

Powierzchnię murów przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże powinno być mocne, równe i 

czyste (oczyszczone z pyłu, kurzu i tłustych plam). Nierówności większe niż 1 cm należy wypełnić zaprawą 



 

wyrównującą, a powierzchnię ścian oczyścić mechanicznie (szczotką) i zmyć wodą. Po wyschnięciu, ściany 

należy zagruntować, zmniejszając w ten sposób ich chłonność i zwiększając przyczepność. 

Jako wykończenie zaprojektowano tynk mineralny o wysokiej paroprzepuszczalności, całość malowana 

farbami elewacyjnymi silikatowymi, kolorystyka zgodna z istnieją (odcienie szarości).  

 

h) Uszczelnienie obróbek blacharskich nadbudówki, 

Istniejące obróbki blacharskie nadbudówki nie gwarantują zabezpieczenia budynku przed wodą opadową, 

należy je zdemontować.  

Należy wykonać nowe pokrycie dachu nadbudówki. Zastosować papę modyfikowaną SBS gr. 5mm, 

trudnozapalną, nierozprzestrzeniającą ognia. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy 

podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby 

w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm 

po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.  

Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 

mm powlekanej w kolorze dostosowanym do istniejących obróbek.  

 

 
UWAGI 

o Wszystkie materiały wykończeniowe dobierać za zgodą Inwestora. 
o Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
o Kolorystyka i użyte materiały wykończeniowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
o Sposób ułożenia płytek glazury, gres itp. dobiera Inwestor. 
o Przy klejeniu glazury uwzględnić udział płytek i listew ozdobnych (dekorów). 
o Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie, należy je wykonywać tak, aby nie 

zakłócać pracy przychodni. 
o Należy bezwzględnie dbać o porządek w miejscu wykonywania robot. Wszystkie wejścia oraz 

ewentualne otwory zabezpieczyć, by nie dopuścić do zapylenia innych pomieszczeń przychodni. 
o Kolorystykę i fakturę skrzydeł drzwiowych i ościeżnic ustalić z Inwestorem. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach prawa 
budowlanego. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Dziennik Budowy – wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Inżynier – osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie 
samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wykonany przez Wykonawcę kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Księga obmiarów jest dokumentem fakultatywnym, który 
służy do określenia zaawansowania procentowego robót i nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych.  
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich wykonania. 
 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 
zatrzymać roboty z winy Wykonawcy. 
 
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót. 
Transport materiałów budowlanych, pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego musi 
odbywać się poza strefa nieprzekazaną zgodnie z zaawansowaniem robót, za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne 
wynagrodzenie w swojej ofercie. 
W trakcie realizacji poszczególnych etapów Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość korzystania przez pracowników z 
ogólnodostępnych elementów zagospodarowania terenu oraz nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych 
instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach. Konieczność okresowego wyłączenia części instalacji musi zostać 
każdorazowo zgłoszona Inwestorowi na 24 godziny przy planowaną realizacją. 
 
1.7. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac budowy, dziennik 
budowy oraz dokumentację techniczną.  
Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media następować będzie na 
podstawie odrębnej umowy. 
 
1.8. Dokumentacja projektowa. 
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny 
być wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane przez Inżyniera i Projektanta. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: umowa, 
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawą do opłacania robót 
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 
Cechy materiałów i elementów realizowanego projektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się 
w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów 
praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej 
mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.9. Koordynacja dokumentów przetargowych. 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe dokumenty 
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy – jakiekolwiek wymaganie występuje 
w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, wg kolejności wskazanej jak wyżej. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub braków w dokumentacji 
projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje 
takie błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier wprowadzi niezbędne zmiany lub 
uzupełnienia. 
 
1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych oraz 
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne wewnętrzne Agencji, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót 
lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i 
stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 
 
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym planując swoje 
roboty. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie 
instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku 
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 
1.12. Ochrona środowiska. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
- miejsca na bazy, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 
- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i cieków 

wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru; 

- praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
budowlane. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej. 
  
2. Materiały: 
  
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
 
2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca 
powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę 
materiałów przed rozpoczęciem robót. 
2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. 
2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.3. Kontrola materiałów. 
 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać inspekcji, 
pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek 
roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, będą traktowane jako wykonane na ryzyko 
Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 



 

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie dotyczą 
ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 
Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Inżyniera, 
pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak określono w ST. 
 
2.4. Przechowywanie materiałów. 
 
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane 
przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie , 
jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne mogą być używane 
do składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być 
dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, bez 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
 
2.5. Sprzęt. 
 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w ST. 
Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST i powinien być uzgodniony, i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu 
budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o 
ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic 
terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien 
naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. Wykonanie robót. 
 
3.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda robota, która 
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy robót. Za wykonanie robót 
bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót. 
 
3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica 
informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny 
być zatwierdzone przez Inżyniera. Ponadto należy zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w 
szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas 
realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża Wykonawcę. 
 
4. Kontrola jakości robót. 
 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, i dostarczyć 
ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 



 

Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. 
Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych włączając wszelkie 
uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a także normy i wytyczne państwowe. 
Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 
na niej produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji i ST. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i ilościowej – na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
 
4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być 
zatwierdzony przez Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca 
powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne 
powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone 
w specyfikacjach. 
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
4.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią 
procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być 
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4.4. Badania. 
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie 
obejmują badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 
4.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na życzenie 
Zamawiającemu. 
 
4.6. Opłata za badania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to 
pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót. 
 
4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 



 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 
Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że 
system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze 
specyfikacjami. 
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą 
traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w przypadku gdy badania Wykonawcy 
zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te 
zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań. 
Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej 
kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 
 
4.8. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
4.9. Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Do dziennika budowy wpisuje się : 

- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- daty odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- wnioski i zalecenia projektanta, 
- zgłoszenie zakończenia robót, 
- warunki pogodowe, 
- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
4.10. Księga obmiaru robót 
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga obmiaru robót 
jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za wykonane roboty. Podstawowe 
zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru z : 

- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilością przedmiarową robót 
- data obmiaru 



 

Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na jego żądanie do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
4.11. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- wyniki badań i pomiarów, 
- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
- szkice wytyczenia geodezyjnego 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
- dowody przekazania materiałów z demontażu  
- dowody utylizacji materiałów z demontażu 
- korespondencja  

 
4.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach zaistniałych 
wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 
organów. 
 
5. Obmiar robót. 
 
5.1. Zasady obmiaru. 
 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych. Ilości 
robót określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe 
i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w umowie. 
 
5.2. Urządzenia pomiarowe. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów – łat wykorzystywanych 
do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar dokonuje się: 

- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
6. Odbiór robót. 
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 



 

Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez 
Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 
 
6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o 
gotowości do odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych ST. 
Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do wykonania w danym 
etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
 
6.4. Odbiór ostateczny. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie 
zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru 
ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera gotowość 
obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.  
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem. 
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: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania robót budwlanych odbiega od wymagań 
ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem 
nowy termin odbioru. 
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. 
Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego. 
 
6.5. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 



 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami. 
W toku odbioru końcowego 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, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami 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 umowie. 
 
6.6. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
7. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową ustalono poprzez 
przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i rodzaje robót konieczne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu cen jednostkowych i ilości robót 
obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceną obejmującymi wszystkie koszty 
wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 
Cena obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem , 

montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa geodezyjna oraz geologiczna, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty etapowego prowadzenia robót i związanego z tym wtórnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania 
robót pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapów zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania 
przedmiotu umowy. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie 
realizacji robót 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest ostateczna.  
Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robót określonych 
szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania robót jest księga obmiaru 
robót. 
 
UWAGI : 
Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/. 
 
 
ST – 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i demontażem 
elementów budynków w zakresie niezbędnym dla planowanych robót 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką lub 
demontażem następujących elementów : 

- luźne tynki na sufitach do skucia, 



 

- tynki i okładziny na ścianach do skucia, 
- istniejące zabudowy pionów instalacji sanitarnych do rozbiórki, 
- wykucie otworu drzwiowego,  
- wykładziny PCV, dywanowa do zerwania, 
- istniejące posadzki w całości do demontażu, 
- kratki wentylacji grawitacyjnej do demontażu, 
- elementy wyposażenia takie jak: zabudowy meblowe, szafy, blaty, drzwiczki rewizyjne itp. do demontażu, 
- ściany działowe do wyburzenia. 

 
- Materiały 

Materiały nie występują 
 
- Sprzęt 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera 

- młotki o masie do 5 kg 
- przecinaki 
- młoty udarowe elektryczne 
- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 
- samochody samowyładowcze 
- rynny zsypowe 

 
- Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny.  
 

Wykonanie robót 
Z uwagi na to, że realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiektach, roboty rozbiórkowe należy wykonać z 
pełnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz ograniczeniem hałasu. W związku z tym zaleca 
się, aby Wykonawca robót opracował dla własnych potrzeb projekt organizacji robót rozbiórkowych i demontażowych, 
za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty wykonywać z rusztowań lub 
drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy 
powinny być pocięte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonać narzędziami i maszynami 
gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe, także osób trzecich. 
Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. 
 

- Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wbudowania. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

a) rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych ceglanych - metr sześcienny [m 3] 
b) skucie tynków - metr kwadratowy [m 2] 
c) dla elementów okładzin - metr kwadratowy [m 2] 
d)  demontaż zabudowy, wyposażenia itp. – metr kwadratowy, sztuka [m 2], [szt.] 

 
- Odbiór robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają odbiorowi robót zanikających 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- wykonanie robót 
- dokumenty utylizacji gruzu 
- dokumenty przekazania materiałów z demontażu 
- stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania , które sąsiadują z 

rozbieranymi elementami 
W wyniku odbioru należy : 

- sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementów 
- sporządzić protokół odbioru robót 
 
- Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje : 



 

- wyznaczenie powierzchni do rozbiórki lub demontażu 
- wykonanie rozbiórki lub demontażu 
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia 
- załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego wykorzystania 
- załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 
- zabezpieczenie terenu robót 
- uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych 

 
 
SST – 01.02.00 PODKŁADY I WARSTWY WYRÓWNAWCZE   
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów i warstw wyrównawczych. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze podkładów i warstw 
wyrównawczych z izolacji przeciwwigociowej, akustycznej i wylewki cementowej. 
 
- Materiały 

- Izolacja przeciwwigociowa - jednoskładnikowa masa płynna na bazie dyspersji żywicy akrylowej, 
- Izolacja akustyczna - styropian XPS 040 gr. 4 cm, 
- Wylewka cementowa gr. 3 – 4 cm. 

 
- Sprzęt 

Do wykonania robót posadzkowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 
- poziomice 
- repery przenośne 
- samochody samowyładowcze 

 
- Transport 

Załadunek i transport ręczny.  
 

- Wykonanie robót 
Sprawdzić ciągłość izolacji w warstwach odkrytych. Wyrównać posadzkę. Ułożyć izolację przeciwwilgociową, akustyczną 
oraz wylewkę cementową. Wykonać wszystkie niezbędne warstwy izolacyjne wg zasad określonych w ST i PB. Podłoża 
muszą być wolne od kurzu i gruzu. Przed wylaniem warstwy wyrównawczej sprawdzić poziomy oraz możliwość 
zachowania min. grubości wylewanej warstwy.  
 

- Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót musi być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
cz. I 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] 
 

- Odbiór robót 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- zgodność wykonania robót zgodnie z projektem 
- jakość wykonanych robót  

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru robót z zapisem , że 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PB i ST 

 
- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

- Przepisy związane 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
 



 

SST – 01.03.00 ŚCIANKI SYSTEMOWE 
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek systemowych . 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

- ścian systemowych gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - ściany działowe,  
 

- Materiały 
- 2 x płyta GKB gr. 10 cm (w pomieszczeniach mokrych wodoodporna GKBI), 
- Stelaż stalowy - stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej – 

następujące rodzaje: 
• kształtowniki na słupki ścian szkieletowych 
• kształtowniki obwodowe 
• kształtowniki do ościeżnic drzwiowych 
• kształtowniki do wzmocnienia naroży 

- Wypełnienie - wełna szklana 50 kg/m3, 
- Klej gipsowy 
- Blachowkręty i wkręty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
- Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego, 
- Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej, 
- Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników, 
- Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem, 

 
- Sprzęt 
Do wykonania robót izolacyjnych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

- standardowe i specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu ścianek oraz 
- rusztowanie przestawne 

 
- Transport 

Załadunek i rozładunek zaleca się użycie urządzeń mechanicznych, dla transport wewnątrz budynku transport ręczny.   
 

- Wykonanie robót 
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych ( profile U ), zamocowanych do podłogi i stropu, oraz 
elementów pionowych ( profile C ), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków w żadnym wypadku 
nie może być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na 
słupkach. W celu zapewnienia izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 
(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych ), należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej, wykonaną z elastycznej 
pianki poliuretanowej. 
Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie 
montuje się skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 
60 cm ( 62,5 cm ) i nie stabilizuje się ich położenia. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do 
blachy lub gilotyną dźwigniową. Długość tych profili powinna być mniejsza o 10-20 mm od wysokości pomieszczenia. 
Ościeżnice drewniane lub stalowe montowane są na etapie wykonywania rusztu. 
Płyty g-k przykręca się samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. 
Do maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić spoinie przenoszenie 
nieznacznych sił rozciągających, należy za zbroić je taśmą z materiału włóknistego (taśmy z włókna szklanego w formie 
prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych ). Spoiny należy dwukrotnie szpachlować i przeszlifować. 
Instalacje elektryczne prowadzone w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w systemie. 
Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować ochronne aluminiowe listwy narożnikowe. 
 

- Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi wybranych systemów i aprobatami technicznymi. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] wykonanych ścian systemowych. 
  

- Odbiory robót 
Wszystkie decyzje i wyniki odbiorów robót zanikających należy wpisywać do dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 



 

 
- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

- Przepisy związane 
PN-EN 520 : 2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Techniczne warunki dostawy. 
PN-72/N-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja. 
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności 
 
 
SST – 01.04.00 PODWIESZANY SUFIT 
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu podwieszanego kasetonowego, wymiar 
60x60 cm. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

- sufitu podwieszanego na wys. 3,25 m nad posadzką,  
 

- Materiały 
- Systemowe sufity rastrowe – na ruszcie metalowym wymiary : 60/60 cm 
- Ruszt stalowy i łączniki wg instrukcji producenta 

 
- Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez producenta wyrobu. 

 
- Transport 

Załadunek i rozładunek zaleca się użycie urządzeń mechanicznych, dla transport wewnątrz budynku transport ręczny.   
 

- Wykonanie robót 
- Montaż sufitów podwieszonych zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz wg. 

załączonych kart wyrobu. ,oraz na przygotowanym podłożu. 
- Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw oświetleniowych [rastrów 

oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitów i 
projektem instalacji elektrycznych 

- Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 
- Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych 

 
- Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi wybranych systemów i aprobatami technicznymi. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] wykonanego sufitu powieszanego. 
  

- Odbiory robót 
Wszystkie decyzje i wyniki odbiorów robót zanikających należy wpisywać do dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 



 

 
- Przepisy związane 

PN-EN 520 : 2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Techniczne warunki dostawy. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
 
ST-01.05.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE. 
 

- Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych robót tynkarskich na ścianach. 
 

- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:  
- wykonanie tynku gipsowego nakładanego mechanicznie, na powierzchni ścian, 
- wykonanie okładzin ściennych z płyt GK(F), 
- montaż stalowych i aluminiowych narożników ochronnych, 
- zamocowanie ochronnych taśm TP 200 gr. 3 mm z PCV, o szerokości 20 cm, w kolorze niebieskim z fabrycznie 

zaokrąglonymi krawędziami 
 

- Materiały 
- Zaprawa tynkarska spełniająca wymogi PN-90/B-14501: do obrzutki zaprawa cementowa marki 5 (cement/piasek 

1:5), do narzutu zaprawa cementowo-wapienna marki 3 (cement/wapno/piasek 1:1:6 
- Stosować cement portlandzki klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Obowiązkiem Inżyniera jest 

żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeżeli zachodzi podejrzenie obniżenia jakości cementu 
spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

- Kontrola cementu powinna obejmować: oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-19701, oznaczenie zmiany objętości 
wg PN-B-19701, sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. Cement przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. 

- Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania PN-79/B-06711. Frakcje i rodzaj stosowanego kruszywa : do 
zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej piasek 0-4 mm, do gładzi piasek 0-2 mm 

- Wapno hydratyzowane spełniające wymogi PN-90/B-30010 
- Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09 
- Taśma antyrysowa do łączenia różnych rodzajów tynków 
- Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 
- Maskownice, drzwiczki rewizyjne aluminiowe powlekane jakość I 
- Masa do fugowania biała 
- Cementowa zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej  
- Podkładowa masa tynkarska do gruntowania   
- Cienkowarstwowy tynk mineralny do wypraw typu baranek o uziarnieniu gr. 1,5 mm; przyczepność do betonu min. 

0,3 MPa; wytrzymałość na ściskanie gr.II ;   
- Narożniki ochronne - kątowniki stalowe 45 x 45 x 4 mm lub aluminiowe, 
- Taśma TP 200 gr. 3 mm z PCV o szerokości 20cm, 
- Drobne elementy ślusarskie 
 

- Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
 

- Transport 
Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy wciągarkami i żurawikami okiennymi.   
 

- Wykonanie robót 
Tynki i gładzie 
Roboty wykonywać z rusztowań. Sprawdzić, oczyścić i w miarę potrzeb naprawić podłoże. Tynkowanie zaczynamy od 
montażu listew - prowadnic, narożników stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementów 
stolarki i ślusarki oraz wykonania obrzutki. Następnie po związaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. 
Dla tynków kat. III po związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypełniamy bruzdy i nanosimy gładź. 



 

Gładź zacieramy packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujące. 
Osadzamy drobne elementy ślusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, uchwyty do zamknięć, kotwy 
montażowe odbojnic itp). Stanowisko robocze po wykonaniu robót oczyścić z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać 
i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 

- Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 
Tynki - ściany. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wys. pomieszczenia. 
Tynki (gładzie) gipsowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 mb i nie 
większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
 

- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1m² wykonanej wyprawy lub okładziny 
 

- Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych 
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli 
wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-
70/B-10100 oraz ST i PB. 
 

- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
 

- Przepisy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
 
SST – 01.06.00 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ, NAWIEWNIKÓW HIGROSTEROWANYCH. 
 
- Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu drzwi wewnętrznych 
oraz nawiewników higrosterowanych w stolarce okiennej. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu:  
- drzwi wewnętrznych, 
- nawiewników higrosterowanych o wydajności 28 m3/h. 
 
- Materiały 
- Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, 
- Nawiewniki higrosterowane, 
- Listwy maskujące PCV 
- Listwy maskujące drewniane w kolorze ościeżnic 
- Pianka poliuretanowa 
- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania i napraw - np. Optiroc S 06 lub równoważna. 
- Papa izolacyjna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 
- Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w kompletne okucia. 
 
- Sprzęt 
Narzędzia montażowe 
 
- Transport 
Wewnętrzny - poziomy ręczny, dźwig osobowy 
Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t. 
 
- Wykonanie robót 



 

Wykonanie całości stolarki zlecić w jednym wyspecjalizowanym zakładzie (dla zapewnienia jednorodności wyrobów). 
Profil do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent stolarki oraz partia zakupu 
wymagają akceptacji przez inspektora nadzoru. Ościeżnice montować na dyble co 60 cm, uszczelnić połączenia pianką 
poliuretanową; zamontować listwy maskujące połączenia stolarki ze ścianą. Wykonać pełne obróbki ościeży 
wewnętrznych. Zamontować okucia i wyregulować stolarkę. Ustawić i rozebrać w miarę potrzeb rusztowania. 
 
- Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST oraz PN-88/B-10085 
 
- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 szt.  wykonanego montażu. 
 
- Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają : jakość dostarczonej stolarki, poprawność wykonania montażu. 
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy, a 
ponadto sporządzić protokół odbioru robót przy udziale lokatora. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB. 
 
- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: dostawę i wykonanie montażu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, 
ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, uporządkowanie terenu budowy. 
 
- Przepisy związane 
BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 
PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
 
SST – 01.07.00 ROBOTY MALARSKIE. 
 
- Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 
- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót polegających na :  
- tynki stropów, zabudów g/k oraz części ścian znajdujących się nad sufitem podwieszanym pomalować po 

zagruntowaniu farbami lateksowymi w kolorze białym  
- ściany w projektowanych pomieszczeniach pomalować do pełnej wysokości farbami lateksowymi odpornymi na 

zmywanie i szorowanie  
 
- Materiały 
- Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09 
- Woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 
- Farby natryskowe strukturalne kolorystyka zgodna z próbnikiem kolorów 
- Preparat stearynowo-żywiczny do gruntowania 
- Farby lateksowe kolor biały 
- Środek do gruntowania - dyspersyjny 
 
- Sprzęt i transport 
Załadunek i transport ręczny.    
 
- Wykonanie robót 
Ustawić rusztowania. Wykonać ewentualne naprawy tynków i podłoży. Gładzie gipsowe wykonać z dopuszczalnym 
odchyleniem powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 1 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na 
całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Powłoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 



 

i dezynfekcyjnych. Powłoki powinny dawać aksamitno – metalowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam ,śladów pędzla. 
 
- Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285. 
 
- Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej malatury. 
 
- Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 
W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli 
wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285 oraz SST i PB. 
 
- Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje : zapewnienie niezbędnych warunków wykonania robót, wykonanie ww. czynności, zapewnienie na 
placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska. 
 
- Przepisy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ 

dla zadania pn. 

REMONT PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA TECHNICZNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 
 
 
 
  I. DANE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wymiany grzejników i części instalacji 
centralnego ogrzewania  odnośnie projektu, pt. „Budynek nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej ul. Śmidowicza 69, 81-
127 Gdynia; dz. nr  1622, 2098/2; obr. 0021 Oksywie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i 
drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji, ich 
uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych. 
Dokumentację robót montażowych instalacji CWU: 
-projekt budowlany 
-specyfikacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
1.6. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
45331200 - 8 – Instalacja cieplna 
45320000 - 6 - Roboty izolacyjne 
45321000 - 3 - Izolacja cieplna 
45331000 - 6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza 
 
1.7. Opis zamierzenia inwestycyjnego 
Projektowany zakres budowy obejmuje: 

• rozkucie ścian w miejscach przebiegu rur instalacyjnych 

• demontaż rur 

• demontaż przyborów i osprzętu 

• montaż przyborów i osprzętu 

• zakrycie bruzd 

• uzupełnienie okładzin ściennych i malowanie 



II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. Ogólne wymagania 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętych w zeszytach: nr 6 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych"; odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z określeniami przyjętych w zeszytach wspomnianych powyżej. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów dla instalacji c.o. 
• Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

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

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

• Jako elementy grzejne grzejniki stalowe typu compact zasilane z boku  
2.4. Armatura 

• Dla grzejników z podejściem bocznym należy zamontować na zasilaniu zawór termostatyczny RAN wyposażony głowice 
termostatyczne np. RA 5116 prod. Danfoss lub równoważne. Na powrocie należy zamontować zawory odcinające np. RLV 
proste lub równoważne. 

• Odpowietrzenie instalacji za pomocą ręcznych odpowietrzników umieszczonych na każdym grzejniku. 
2.5. Izolacja termiczna 
Przewody należy izolować zgodnie z PN-B-02421:2000 otuliną z pianki poliuretanowej o następujących grubościach: 
- otulina grubości 20mm dla przewodów o średnicach zewnętrznych <20 mm 
- otulina grubości 20mm dla przewodów o średnicach zewnętrznych 25 mm 
Izolacje powinny posiadać aktualne aprobaty p.poż. 
 
2.5. Źródło ciepła 
Lokalna kotłownia  
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach 
np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniających wymagania w zakresie prawidłowego 
montażu elementów. 
3.2 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Rury 
Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy składać rur bezpośrednio na podłożu. Chronić przed uszkodzeniami w czasie transportu i 
podczas przeładunku nie przeciągać po krawędziach ładunkowych. 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
 
 
 
 
 



4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych 
do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 

ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje : 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- projekt organizacji budowy 
5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
5.3. Montaż rur i kształtek dla instalacji c.o. 
Montaż rur i kształtek 
Montaż za pomocą spawania  
5.4. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać 
budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało 
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały 
żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Grzejniki należy tak zamontować, aby zapewnić utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zabudową przewodów i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z  
PN-  93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji COBRTI Instal. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji 
na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 



przeprowadzić zgodnie z „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal ”, tzn. 
ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 
Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.Grubość 
wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
 
6. Zakres wykonania robót. Instalacje centralnego ogrzewania. Kod CPV-45331100-7. 

a/ demontaż istn. grzejników 

b/ montaż rurociągów wraz z armaturą 

c/ montaż instalacji wraz z osprzętem 

d/ montaż grzejników 

e/ montaż głowic termostatycznych 

f/ wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych i regulacyjnych 

g/ próba szczelności instalacji 

h/ izolacja termiczna rurociągów 

i/próba instalacji na gorąco 

j/zabudowa przewodów 

7. Przepisy związane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze”. 
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/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ 

dla zadania pn. 

REMONT PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA TECHNICZNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 
 
 
 
  I. DANE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wymiany grzejników i części instalacji 
centralnego ogrzewania  odnośnie projektu, pt. „Budynek nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej ul. Śmidowicza 69, 81-
127 Gdynia; dz. nr  1622, 2098/2; obr. 0021 Oksywie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i 
drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji, ich 
uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych. 
Dokumentację robót montażowych instalacji CWU: 
-projekt budowlany 
-specyfikacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
1.6. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
45331200 - 8 – Instalacja cieplna 
45320000 - 6 - Roboty izolacyjne 
45321000 - 3 - Izolacja cieplna 
45331000 - 6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza 
 
1.7. Opis zamierzenia inwestycyjnego 
Projektowany zakres budowy obejmuje: 

• rozkucie ścian w miejscach przebiegu rur instalacyjnych 

• demontaż rur 

• demontaż przyborów i osprzętu 

• montaż przyborów i osprzętu 

• zakrycie bruzd 

• uzupełnienie okładzin ściennych i malowanie 



II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. Ogólne wymagania 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętych w zeszytach: nr 6 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych"; odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z określeniami przyjętych w zeszytach wspomnianych powyżej. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów dla instalacji c.o. 
• Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

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

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

• Jako elementy grzejne grzejniki stalowe typu compact zasilane z boku  
2.4. Armatura 

• Dla grzejników z podejściem bocznym należy zamontować na zasilaniu zawór termostatyczny RAN wyposażony głowice 
termostatyczne np. RA 5116 prod. Danfoss lub równoważne. Na powrocie należy zamontować zawory odcinające np. RLV 
proste lub równoważne. 

• Odpowietrzenie instalacji za pomocą ręcznych odpowietrzników umieszczonych na każdym grzejniku. 
2.5. Izolacja termiczna 
Przewody należy izolować zgodnie z PN-B-02421:2000 otuliną z pianki poliuretanowej o następujących grubościach: 
- otulina grubości 20mm dla przewodów o średnicach zewnętrznych <20 mm 
- otulina grubości 20mm dla przewodów o średnicach zewnętrznych 25 mm 
Izolacje powinny posiadać aktualne aprobaty p.poż. 
 
2.5. Źródło ciepła 
Lokalna kotłownia  
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach 
np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniających wymagania w zakresie prawidłowego 
montażu elementów. 
3.2 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Rury 
Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy składać rur bezpośrednio na podłożu. Chronić przed uszkodzeniami w czasie transportu i 
podczas przeładunku nie przeciągać po krawędziach ładunkowych. 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
 
 
 
 
 



4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych 
do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 

ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje : 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- projekt organizacji budowy 
5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
5.3. Montaż rur i kształtek dla instalacji c.o. 
Montaż rur i kształtek 
Montaż za pomocą spawania  
5.4. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać 
budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało 
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały 
żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Grzejniki należy tak zamontować, aby zapewnić utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zabudową przewodów i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z  
PN-  93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji COBRTI Instal. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji 
na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 



przeprowadzić zgodnie z „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal ”, tzn. 
ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 
Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.Grubość 
wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
 
6. Zakres wykonania robót. Instalacje centralnego ogrzewania. Kod CPV-45331100-7. 

a/ demontaż istn. grzejników 

b/ montaż rurociągów wraz z armaturą 

c/ montaż instalacji wraz z osprzętem 

d/ montaż grzejników 

e/ montaż głowic termostatycznych 

f/ wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych i regulacyjnych 

g/ próba szczelności instalacji 

h/ izolacja termiczna rurociągów 

i/próba instalacji na gorąco 

j/zabudowa przewodów 

7. Przepisy związane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze”. 
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/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ 

dla zadania pn. 

REMONT PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA TECHNICZNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 
 
 
 
  I. DANE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wymiany grzejników i części instalacji 
centralnego ogrzewania  odnośnie projektu, pt. „Budynek nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej ul. Śmidowicza 69, 81-
127 Gdynia; dz. nr  1622, 2098/2; obr. 0021 Oksywie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i 
drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji, ich 
uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych. 
Dokumentację robót montażowych instalacji CWU: 
-projekt budowlany 
-specyfikacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, 
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
1.6. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
45331200 - 8 – Instalacja cieplna 
45320000 - 6 - Roboty izolacyjne 
45321000 - 3 - Izolacja cieplna 
45331000 - 6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza 
 
1.7. Opis zamierzenia inwestycyjnego 
Projektowany zakres budowy obejmuje: 

• rozkucie ścian w miejscach przebiegu rur instalacyjnych 

• demontaż rur 

• demontaż przyborów i osprzętu 

• montaż przyborów i osprzętu 

• zakrycie bruzd 

• uzupełnienie okładzin ściennych i malowanie 



II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. Ogólne wymagania 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętych w zeszytach: nr 6 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych"; odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z określeniami przyjętych w zeszytach wspomnianych powyżej. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów dla instalacji c.o. 
• Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

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

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

• Jako elementy grzejne grzejniki stalowe typu compact zasilane z boku  
2.4. Armatura 

• Dla grzejników z podejściem bocznym należy zamontować na zasilaniu zawór termostatyczny RAN wyposażony głowice 
termostatyczne np. RA 5116 prod. Danfoss lub równoważne. Na powrocie należy zamontować zawory odcinające np. RLV 
proste lub równoważne. 

• Odpowietrzenie instalacji za pomocą ręcznych odpowietrzników umieszczonych na każdym grzejniku. 
2.5. Izolacja termiczna 
Przewody należy izolować zgodnie z PN-B-02421:2000 otuliną z pianki poliuretanowej o następujących grubościach: 
- otulina grubości 20mm dla przewodów o średnicach zewnętrznych <20 mm 
- otulina grubości 20mm dla przewodów o średnicach zewnętrznych 25 mm 
Izolacje powinny posiadać aktualne aprobaty p.poż. 
 
2.5. Źródło ciepła 
Lokalna kotłownia  
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach 
np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniających wymagania w zakresie prawidłowego 
montażu elementów. 
3.2 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Rury 
Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy składać rur bezpośrednio na podłożu. Chronić przed uszkodzeniami w czasie transportu i 
podczas przeładunku nie przeciągać po krawędziach ładunkowych. 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
 
 
 
 
 



4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych 
do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 

ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje : 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- projekt organizacji budowy 
5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
5.3. Montaż rur i kształtek dla instalacji c.o. 
Montaż rur i kształtek 
Montaż za pomocą spawania  
5.4. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać 
budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało 
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały 
żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Grzejniki należy tak zamontować, aby zapewnić utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi. 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zabudową przewodów i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z  
PN-  93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji COBRTI Instal. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji 
na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 



przeprowadzić zgodnie z „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal ”, tzn. 
ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 
Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
 
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.Grubość 
wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
 
6. Zakres wykonania robót. Instalacje centralnego ogrzewania. Kod CPV-45331100-7. 

a/ demontaż istn. grzejników 

b/ montaż rurociągów wraz z armaturą 

c/ montaż instalacji wraz z osprzętem 

d/ montaż grzejników 

e/ montaż głowic termostatycznych 

f/ wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych i regulacyjnych 

g/ próba szczelności instalacji 

h/ izolacja termiczna rurociągów 

i/próba instalacji na gorąco 

j/zabudowa przewodów 

7. Przepisy związane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze”. 
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/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Uwagi wstępne. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 
dotyczącymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – „Przebudowa i remont pomieszczeń poddasza z 
przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne wraz z węzłem sanitarnym budynku nr 5 w 
Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia w zakresie 
wewnętrznych instalacji elektrycznych, ethernetowej i sygnalizacji pożaru. 
 
1.3. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: 

- montaż infrastruktury kablowej, 
- rozdzielnice energetyczne, 
- montaż kabli i przewodów, 
- montaż instalacji oświetlenia, 
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
- montaż osprzętu sygnalizacji pożaru, 
- montaż sieci ethernetowej, 
- inne roboty elektryczne. 

 
1.5. Roboty towarzyszące. 
  
Do robót towarzyszących zalicza się: 

- urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodne z BHP, 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do ich wykorzystania, 
- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz 

usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę. 
 
1.6. Roboty specjalne. 
 
Do robót specjalnych zalicza się : 

- nadzorowanie robót wykonywanych, 
- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
- specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych 

przez zleceniodawcę 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 

budowie. 
 



 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora oraz sposób ich 
prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp 
oraz bezpieczeństwa ruchu. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inwestora. 
 
2.2. Materiały elektryczne - wymagania ogólne. 
 
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2.3. Kable i przewody. 
 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 
żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i 
czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 
polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
 
2.4. Rozdzielnica nn 0,4kV. 
 
Rozdzielnica - tablica niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji tablicy 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Tablica 
powinna zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w 
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, 
rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Tablica powinna być wyposażone w 
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min. IP40. 
Tablica powinna być wykonane w II klasie izolacji. 
Tablica powinna być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na zaciski 
przyłączeniowe. 
Tablica powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 
kontrastowym z kolorem tablicy. Należy na tablicy umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 



Tablice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na 
drzwiczkach. 
 
2.5. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne. 
 
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i 
przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 
wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody 
ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, 
- zapaleniem, 
- uderzeniem. 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  
Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego z 
wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godziny, z systemem 
zdalnego testowania. 
Część opraw oświetlenia wyposażone będzie w inwertery i baterie akumulatorów minimum 
1h świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia ewakuacyjnego. 
Oprawy te powinny być w sposób widoczny oznakowane. Powinny spełniać wymagania 
normy PN-IEC 60598-2-22. 
 
2.6. Osprzęt instalacyjny. 
 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3: 
1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. 
Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny 
być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być 
dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być 
dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. 
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- zapaleniem, 
- uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 
- podtynkowy, 

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas 
robót. 
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 
oznakowany. 
 
2.7. Korytka kablowe i kanały instalacyjne. 
 
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych 
korytek metalowych, zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze 
powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla 
danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na 
obiekcie. 



Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 
izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana 
do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

- spawarki transformatorowej do 500A, 
- inny drobny sprzęt montażowy. 

 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Środki transportu. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego 5-10t, 
- samochodu dostawczego 0,9t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 
wewnętrzna. 
 
5.1. Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3) 
 
Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć metalowe drabinki, rurki instalacyjne i 
korytka instalacyjne. 



Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z pozostałymi wykonawcami. Użyte 
materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące 
infrastrukturę kablową muszą być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.  
Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca dla 
ułożenia dodatkowych kabli. 
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów. 
Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca 
konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych 
oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być 
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 
odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 
 
5.2. Rozdzielnice – tablice energetyczne (CPV 45315700-5) 
 
Tablicę TS135 należy zamontować jako wtynkową w pomieszczeniu klatki schodowej i 
tablicę TB należy zamontować jako wtynkową w pomieszczeniu korytarza w/g wytycznych 
producenta.  
Kable zasilające w energię elektryczna i kable odejściowe z tablicy TB należy wprowadzić 
poprzez przepusty oraz zamocować nad tablicą aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich 
do tablic.  
W tablicach należy zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę. 
Wejście i wyjścia kabli z tablic należy wykonać poprzez listwy zaciskowe. 
 
5.3. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1) 
 
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny 
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: 

- na korytkach kablowych, 
- podtynkowo, 
- w listwach instalacyjnych. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 
oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi 
wyposażenie obiektu. 
 
5.4. Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0) 
 
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w taki 
sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 
Typy opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w 
dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji 
będą wymagały akceptacji projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania 
projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych. 
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako natynkową w 
przestrzeni sufitu podwieszanego i podtynkową. 
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki 
instalacyjne. 



 
 
5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0) 
 
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 
zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części 
wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, 
aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. 
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie 
instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 
względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. 
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić 
do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych 
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 

- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i 
napraw. 

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 
zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również 
do mogących wystąpić przepięć. 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 
wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 
spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed 
wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być 
narażone. 
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 
natychmiastowego wyłączenia zasilania poprzez przycisk p-poż, urządzenie wyłączające 
powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo. 
 
5.6. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2) 
 
Instalacja przepięciowa 
W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeń 
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopień ochrony (np. w listwach zasilających). 
 
Instalacja przeciwporażeniowa 
Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą 
wyłączników kompaktowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-
prądowych, bezpieczników.  
 
Instalacje ethernetowe. 
Instalacje ethernetowe należy wykonać przewodami U/UTP kat 5e z istniejącej szafy Rack 
zlokalizowanej w pomieszczeniu korytarza i zakończyć gniazdami RJ45 jak pokazano na 
planach wewnętrznych instalacji elektrycznych. Przewody należy układać w przestrzeni 
sufitu podwieszanego i kanałach instalacyjnych. W szafie Rack należy zainstalować 
przełącznik sieciowy 24 portowy Juniper EX2300-24T, oraz patchpanel 24 port kat 6.     
 
Instalacje SSP. 



Instalacje SSP należy wykonać przewodami typu HDGs3x1mm2. W pomieszczeniach 
technicznych i komunikacji należy wykonać czujki dymu DOR 4046 przed wejściami do 
pomieszczeń zainstalować sygnlizatory – wskaźniki zadziałania czujki oraz ręczny 
ostrzegacz pożaru – ROP  które podłączyć w pętli z istniejącym obwodem. Do rozbudowy 
systemu sygnalizacji pożaru należy wykorzystać elementy kompatybilne z istniejącym 
systemem SAP.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inwestora zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwstora i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej 
jakości. 
 
6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna. 
 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją budowlano - wykonawczą, normami i certyfikatami, 

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 
- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych, 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania, 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
- próbę biegunowości, 
- próbę wytrzymałości elektrycznej, 
- próbę działania, 
- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- pomiar spadku napięcia, 
- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia 

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, 
- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) 
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 



- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 
informacji, 

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po 
zabudowaniu nie będzie możliwa).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- instalacje elektryczne podtynkowe, 
 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 
- protokóły z dokonanych pomiarów, 
- pomiary natężenia oświetlenia, 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inwestor ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
 
 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych.  
 
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 60364-4-45:1999 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. 
 
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
 



PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 
 
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV. 
 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
 
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm) 
 
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we 
wnętrzach 
 
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm) 
 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A. 
 
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
 
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 
 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1) 
 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
 
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm) 
 
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
 
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. 
 



PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne 
opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania. 
 
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póżniejszymi poprawkami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw nr75; 2002). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. Z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 
Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż. 

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych. 
 

Uwaga:  Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 
bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania. 


