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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót z realizacją zadania p.n.: 

„Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie,  
63-810 Borek Wlkp., Koszkowo 7, dz. nr 68/3” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółową specyfikacją techniczną (SST): 
SST.01. – Roboty rozbiórkowe   
SST.02. – Naprawa dachów    
SST.03. – Roboty instalacyjne elektryczne 
SST.04. – Instalowanie centralnego ogrzewania 
SST.05. – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
SST.06. – Roboty malarskie, 
a także pozostałych robót wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia, a w 
szczególności wynikających z przedmiaru robót oraz prac towarzyszących polegających na: 
a) montażu i demontażu niezbędnych rusztowań pomostów, zabezpieczeń itp. niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, 
b) usuwaniu z terenu robót wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z 
realizowanych robót przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i 
funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U. nr 132 z 1996 r. poz. 
622 z poźn. zm.), 
c) nadzorowaniu robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, 
d) zabezpieczeniu robót do chwili ich odbioru. 
3. Robót tymczasowych  polegających na: 
a) zabezpieczeniu robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, 
skarpy wykopów, itp.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 
warunków atmosferycznych i wód gruntowych, 
b) ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji 
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie 
ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, 
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c) usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane 
z prowadzeniem robót w czasie opadów atmosferycznych itp. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
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stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
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zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
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przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz z dokumentacją i kompletem SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia opracowano dokumentację projektową służącą do 
opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę obejmującą  branżę ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną.  

1.5.3. Zgodność robót z SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

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

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

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

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

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

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

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

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

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

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

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

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru przed ich zamówieniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia nie przewiduje się pozyskiwania masowych 

materiałów pochodzenia miejscowego. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
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terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Nie przewiduje się możliwości zastosowania różnych (wariantowych) rodzajów materiałów do 
wykonywania robót. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) możliwość upadku z wysokości i inne 
zagrożenia  powodujące potrzebę opracowania. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 

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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań sposób 

oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
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wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą 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. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
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w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 
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2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.    
     98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je 
przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające    
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy)”. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 
–    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
–    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147 , poz. 1229). 
–    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 
–    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 
–    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
–    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
      Warszawa 2003. 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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1. Postanowienia ogólne. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wynikających z realizacji zamówienia określonego 
w pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. W ramach przedmiotowego zamówienia zostaną wykonane następujące prace 
rozbiórkowe: 
- rozebranie pokrycia dachu z dachówki wraz z obróbkami blacharskimi, 
- rozebranie zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej, 
- demontaż stolarki otworowej (drzwiowej i okiennej), 
- rozbiórka pieca kaflowego, 
- rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych oraz podłogi drewnianej, 
- demontaż instalacji elektrycznej. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji są zgodne z dokumentacją przetargową 
zadania oraz  ze Specyfikacją Techniczną ST.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora 
nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00. 
„Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały. 
Materiały podstawowe w tym asortymencie robót nie występują. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania 
robót  zgodnie z założoną jakością. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do robót  musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i 
technologii wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narządzi nie 
może wpływać niekorzystnie na jakość przedmiotowych prac. 
Do wykonywania robót mogą być wykorzystane różnego typu elektronarzędzia z wymiennym 
osprzętem dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności. Zabrania się stosowania 
mechanicznego przeprowadzania prac - realizacja rozbiórki tylko metodą ręczną. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wymagania ogólne  dotyczące środków transportowych podano w ST.00. „Wymagania 
ogólne". Do transportu materiałów rozbiórkowych stosować należy samochody skrzyniowe 
oraz inne środki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robót oraz do 
uwarunkowań związanych wywiezieniem odpadów na miejsce składowania lub utylizacji. 
Aktualna ilość rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca na ich składowanie,  
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determinować będzie ilość i wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi 
realizowanych prac. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
przedstawić harmonogram realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia 
Zamawiającego, dokonane w trakcie sporządzania materiałów przetargowych. 
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone inne elementy sąsiednich 
pomieszczeń oraz widoczne bądź niewidoczne elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych 
budynku. 
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód będą obciążać wykonawcę robót. 
 
5.1. Czynności wstępne. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed ewentualnością powstania negatywnych 
skutków ubocznych, 
- przygotować miejsce wykonywania prac oraz ustalić miejsce składowania materiałów 
rozbiórkowych lub inny sposób ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem 
Zamawiającego). 
 
5.2. Czynności podstawowe. 
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami 
inspektora nadzoru oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo pomieszczeń sąsiednich oraz 
dla ruchu pieszego w obrębie wykonywania robót rozbiórkowych. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.  „Wymagania ogólne" . 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania stałej kontroli jakości robót polegającej na 
wizualnej ocenie kompletności i jakości ich realizacji. 
Kontroli podlega również sprawdzenie sposobu bezpiecznego składowania materiałów 
rozbiórkowych, systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz 
uporządkowanie tego terenu. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.  „Wymagania ogólne". 
Szczegółowe zasady i jednostki obmiaru elementów obiektu – wg przedmiaru robót 
stanowiącego integralną część materiałów przetargowych. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 
 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące mogące wystąpić przy robotach podstawowych muszą być wliczone w cenę 
jednostkową wyrobu proponowaną przez wykonawcę w swej ofercie. Rozliczenia dodatkowe 
są przewidywane jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru w uzasadnionych przypadkach. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w ST.00. „Wymagania 
ogólne". 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami 
i rurami spustowymi przy realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie”.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał  
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 
PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową  
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– równą warstwą cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające.  
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
 
2.2.3. Inne blachy płaskie:  
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o 
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.  
c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.  
 
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką 
epoksydową 10 mikrometrów.  
 
2.2.5. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, 
pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną.  
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3 3.2.  
Sprzęt do wykonywania robót : 
-Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:  
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
-ciągnik kołowy z przyczepą.  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Przy za-i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
 

-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
-równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej),  
-równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z 
płatwi),  
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
-w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
 
5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych  
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujące zaleceń:  
-łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych,  
-pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.  
 
5.3. Inne pokrycia z blach  
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, 
aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym 
podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki 
montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej 
konstrukcji.  
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002.  
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący.  
 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: 
ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.  
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na 
ciągłej konstrukcji.  
 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.  
 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący i na zwoje.  
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Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w 
profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.  
 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, 
organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3: 2002.  
 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.  
 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje 
się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji 
blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  
 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia 
za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub 
innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę . 
– ze względu na korozję miejsc ciętych,  
– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach,  
– blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do 
łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, 
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna 
nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w 
co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym 
szeregu dachówek na  
bocznej nakładającej się krawędzi,  
– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza.  
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt 
montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w 
celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,  
– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,  
– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów 
płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i 
okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o 
kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do 
góry dolne części fal,  
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą  
zaprawową.  
 
5.4. Obróbki blacharskie  
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
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5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 
0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
 
5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad 
dylatacjami konstrukcyjnymi.  
 
5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 
nie powinien przekraczać 25,0 m.  
 
5.5.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu 
powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
 
5.5.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych.  
 
5.5.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  
 
5.5.7.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
 
5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  
 
5.5.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
w PN-EN 607:1999.  
 
5.5.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
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5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach,  
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
 
6.3.2. Pokrycia z blachy  
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej.  
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia  
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej  
albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2,  
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 7.2.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzorusprawdzonych w  
naturze  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w  
dokumentacji powykonawczej  
 
8.2. Odbiór podkładu  
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym 
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić  
program utrzymania pokrycia.  
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być  
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
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– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy  
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp.  
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
8.6. Zakończenie odbioru  
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Pokrycie dachu blachą  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
– oczyszczenie podkładu,  
– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie 
kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub  
– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie 
z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów 
samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie 
kalenicy i okapu),  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
– likwidacja stanowiska roboczego.  
 
9.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
9.3. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Nazwa zamówienia. 
„Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie” 

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót instalacyjnych. 
Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbędne do określenia standardu, sposobu i jakości 
wykonania robót związanych z wymianą instalacji elektrycznych i osprzętu, właściwości aparatów  i 
osprzętu instalacyjnego oraz oceny prawidłowości wykonania robót. 

1.3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika zamówień CPV). 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45311100-1 Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznej. 
45311200-2 Roboty montażowe osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych. 
45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 
45315000-8 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu 
                     elektrycznego w budynkach.  
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne. 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia.  
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

1.6. Określenia podstawowe: 
1.   Złącze instalacji elektrycznej (ZK) - urządzenie łączące sieć elektroenergetyczną z instalacją 
elektryczną w budynku, poprzez które instalacja ta jest zasilana energią elektryczną. 
2.   Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami 
stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze od rozdzielni 
głównej do tablic rozdzielczych. 
3.   Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 
osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami i aparatami -przeznaczony do przesyłu, 
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 
4.   Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach znamionowych, 
np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia grzewcze. 
5.   Tablica rozdzielcza (obwodowa) - blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę 
(rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania obwodów 
(Odbiorów) w budynku. 
6.   Aparaty - urządzenia elektryczne jak np. styczniki, łączniki, przekaźniki, kasety sterownicze, 
zegary, skrzynki sterownicze, szafki przekaźnikowe, zestawy osprzętu szynowego itp. 
7.   Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się w 
przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej 
widoczności w pomieszczeniach oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku; 
oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezależne obwody 
oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW. 

2.1. Ogólne wymagania. 
1.    Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte są w 
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publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne, 
zeszyt 2: Instalacje elektrycznej piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej." 
2.    Należy stosować wyroby posiadające stosowne certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne 
lub deklaracje zgodności. 

2.2. Przewody elektryczne. (CPV 45311100-1) 
Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jedno- lub 
wielodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie trzy- i pięciożyłowe 
zgodne z normami: PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175 
Żyła: miedziana jednodrutowa (D) klasy l lub wielodrutowa (L) klasy 2 wg PN-88/E-90160 
Izolacja: polwinitowa 
Powłoka:          polwinitowa 
Barwy izolacji: 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska i czarna 
4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa 
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa 
Zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w  
pomieszczeniach  suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem YDY, YLY    - 
przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) lub wielodrutowych (L) 
oraz o izolacji z polwinitu  zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y) 
YD(L)Yżo      - jw. lecz z żyłą ochronną zielono-żółtą 
YDYp - jak YDY lecz płaski (p) 
YDYpżo         - jw. lecz z żyła ochronna zielono-żółta 
Maks. temp. pracy:    70°C 

2.3. Oprawy oświetleniowe.   (CPV 45311200-2) 
Wg dokumentacji lub równoważne. 
 
2.4. Rozdzielnice i urządzenia elektryczne. (CPV 45315700-5) 
Wg dokumentacji. 

2.5. Osprzęt łącznikowy i gniazda wtyczkowe.   (CPV 45311200-2) 
Wg dokumentacji. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
 
1.   Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 
2.   Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
3.   Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieupoważnionym do obsługi. 
4.   Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
       zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
      uruchomienia przez osoby niepowołane. 
5.   Przekroczenie warunków technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

l.    Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
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materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania robót. 
2.   W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 
3.   Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

1.   Roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a 
w szczególności z aktualnymi polskimi normami, branżowymi normami i normami dotyczącymi 
przedmiotowych robót oraz  niniejszą specyfikacją techniczną. 
2.   Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom 
jakościowym, określonych w polskich i branżowych normach. 
3.   Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 
środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4.   Nakłady są wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, 
umożliwiających dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach przyobiektowych. 
5.   W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji 
i technologii wykonywania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych 
do wykonania elementów lub robót. 
6.   Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty i 
czynności: 
- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przyobiektowego do 
miejsca wbudowania. 
- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
- montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wys. do 4 m, 
-  wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach  robót czynności          
     pomocniczych, 
- obsługę sprzętu  nie posiadającego obsługi etatowej, 
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
- nakładów na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla kabli układanych w budynkach, kanałach 
lub na estakadach. 
7.   Nakłady zużycia materiałów zostały określone na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia 
Materiałów Budowlanych Tom II, Instalacje Sanitarne i Elektryczne, wydanie z 1980 r. 
8.   Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów należy przyjmować z dokumentacji projektowej. 
9.   Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze, których wartość 
wynosi 2,5 % w stosunku do wartości materiałów podstawowych. W zależności od potrzeb do 
materiałów pomocniczych zaliczono przykładowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, 
farby, gips, kit uszczelniający, kleje, kołki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, 
nakrętki, deski, papier ścierny, podkładki okrągłe i sprężynujące, proszek do spawania aluminium, 
rozpuszczalnik do farb, śruby, taśmę izolacyjną, wkręty do drewna, wazelinę techniczną, koszulki 
igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodów, itp. 
10. Nakłady rzeczowe robocizny dotyczą elementów i robót wykonywanych w budynkach do 5 
kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokości do 4 m. 
11. W przypadku wykonywania robót na większych wysokościach nakłady robocizny powiększa się o 
współczynniki, które mają na celu zrekompensowanie zwiększonych z tego tytułu nakładów robocizny. 
 
5.1. Wymagania dodatkowe   (CPV 45310000-3). 
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1.   Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających oraz  odpowiednie 
      przyłączenie odbiorów jednofazowych. 
2.   Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy  
      dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
3.   Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniać niezbędną 
     wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
4.   Gniazda   wtyczkowe   i   wyłączniki   należy  instalować   w   sposób   niekolidujący   z 
       wyposażeniem pomieszczeniach. 
5.  W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia osprzętu z 
       uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
6.   Położenie   wyłączników   klawiszowych   należy   przyjmować   takie,   aby   w   całym 
       pomieszczeniu było jednakowe. 
7.   Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
       położeniu, aby styk ten występował u góry. 
8.   Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 
      przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
        bieguna. 

5.2. Trasowanie   (CPV 45311100-1). 
1.   Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 
      bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
2.   Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta ł dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
3.   Trasa winna przebiegać w liniach poziomych i pionowych: 
- dla tras poziomych (o szerokości 30 cm): 
SH-g:        30cm pod gotową powierzchnią sufitu (15 - 45 cm) 
SH-d:        30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (15 - 45 cm)  
SH-s:         100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (90 - 120 cm) 
                 - dla tras pionowych (o szerokości 20 cm): 
SP-o/d:      10-30 cm od skraju ościeżnic okien/drzwi 
SP-k:         10-30 cm od linii zbiegu ścian w kącie 

5.3. Kucie   zaprawianie bruzd. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. Układanie 
rur    (CPV 4531 1 100-1). 

1.   Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiając 
      ich konstrukcję. 
2.  Zabrania   się   kucia   bruzd,   przebić   i   przepustów   w   betonowych   elementach 
       konstrukcyjno-budowlanych. 
3.   Bruzdy wykuwać mechanicznie. 
4.   Konstrukcje   wsporcze   i   uchwyty   przewidziane   do   ułożenia   na   nich   instalacji 
      elektrycznych,  powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
      konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający rodzaj instalacji, warunki 
       lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja będzie pracować. 
5.   Rury  z tworzywa  sztucznego układać w wykutych  bruzdach  lub  na uchwytach 
      odstępowych osadzonych w podłożu. 
6.   Łuki na rurach wykonywać na gorąco lub na .zimno w taki sposób aby promień zgięcia 
       rury zapewniał swobodne wciąganie przewodów. 
7.   Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.  
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5.4. Ukladanie i mocowanie przewodów   (CPV 45311100-1). 
l .   Instalacje podtynkowe należy wykonywać przewodami wielożyłowymi płaskimi. 
Instalacje natynkowe, układane w korytkach i w rurach winidurowych przewodami 
kabelkowymi okrągłymi. 
Układanie rur elektroinstalacyjnych obejmuje: 
•    Sprawdzenie drożności rur. 
•    Cięcie. 
•    Połączenie rur. 
«    Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji. 
•    Umocowanie rur do podłoża. Montaż korytek 
instalacyjnych obejmuje: 
•    Trasowanie. 
•    Odmierzanie i ucięcie korytek. 
•    Wykonanie ślepych otworów. 
•    Osadzenie kołków rozporowych. 
•    Umocowanie korytek za pomocą wkrętów. 
•    Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw. 
2.   Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. 
3.   Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 
wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
4.     Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
5.     Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
6.   Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie 
uszkodzić żył przewodu. 
7.   Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,      
Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
8.   Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do   puszek, 
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
9.  Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.5. Montaż sprzętu i osprzętu (CPV 45311200-2). 
1.   Stosować osprzęt instalacyjny wg p. 2.5. 
2.  Osprzęt instalacyjny należy mocować o podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzanie w ślepych otworach na zaprawie gipsowej. 
3.   Łączniki montować obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek najwyżej położonego 
łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
4.  Gniazda wtyczkowe i łączniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny 
być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na wysokości 105 cm ponad gotową powierzchnią 
podłogi. 
5.   Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza 
zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliżej 
położonej poziomej strefy instalacyjnej. 

5.6. Łączenie przewodów (CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2). 
1.   Łączenia przewodów należy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym i w puszkach 
rozgałęźnych. Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku. 
2.   Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
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naprężenia. 
3.   Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w j 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.  
 
4.   W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
5.   Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien 
uszkodzić warstwy cyny. 
7.  Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zakończone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 

5.7. Przyłączanie odbiorników (CPV 45311200-2 + CPV 45312000-7 + CPV 45315000-8). 

1.   Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
       oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
       elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
        korozją. 
2.   W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do 
      odbiorników muszą być chronione rurami osłonowymi z PCV. 

5.8. Montaż opraw oświetleniowych (CPV 45311200-2) 
1.   Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 
       -    wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykręcenia, 
      -    przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 
      -    rozpakowanie oprawy 
       -    oczyszczenie oprawy 
       -    otwarcie oprawy 
      -    obcięcie i zarobienie końców przewodów 
        -     wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
        -     zamontowanie oprawy, 
        -     podłączenie przewodów, 
        -      uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze, 
         -      zamknięcie oprawy. 
2.   Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
      złączy świecznikowych 

5.9. Próby montażowe, badania i pomiary (CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4). 
l.   Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia: 
- określenie obwodu,  
- oględziny instalacji, 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 
- odłączenie odbiorników, 
- pomiar ciągłości obwodu,  
- podłączenie odbiorników, 
2.   Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania induktorem 500 V lub 1000 V. 
Rezystancja   izolacji   między   badaną   fazą   i   pozostałymi   fazami   połączonymi   z            
przewodem  neutralnym lub ochronnym nie może być mniejsza od: 
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-    0,25 MH dla instalacji 230 V, 
-    0,50 MQ dla instalacji 400 V, 
3.   Sprawdzenie   samoczynnego   wyłączania   zasilania   -   próba   działania   wyłącznika 
różnicowoprądowego. 
4.   Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
5.   Po   pozytywnym   zakończeniu   wszystkich   badań   i   pomiarów  'objętych   próbami l 
montażowymi należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:; 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków, 
- silniki obracają się we właściwym kierunku. 
6.  Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych: 
- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas 
odbioru końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaż, 
- określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
- określonych w Polskich Normach. 
7.  Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy 
urządzeń występują raz na obiekcie. 
8.  Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i sprawdzenie 
odcinka końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z 
przyłączeniami pośrednimi w puszkach rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego. 
9.  W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a ziemią przewody 
ochronne PE należy traktować jako ziemię a przewód  N jako przewód roboczy.         ; 
10. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji jest jednocześnie próba 
ciągłości przewodów ochronnych. 
11. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań, 
zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną. 
 
5.10. Przewody połączeń wyrównawczych (CPV 45312310-3 + CPV 45312311-0). 
1.    Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) ; powinny 
mieć przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego 
zastosowanego w danej instalacji. Przekrój tych przewodów nie może być jednak mniejszy niż 6 
mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25 mm2 Cu . W przypadku stosowania innych materiałów niż 
miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający taką samą obciążalność prądową. 
2.    Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie części 
przewodzące dostępne powinny mieć przekrój nie mniejszy niż najmniejszy przekrój   przewodu  
ochronnego   przyłączonego  do jednej  z tych  części.  Przewód -połączeń   wyrównawczych   
dodatkowych,   łączący  część  przewodzącą  dostępną  z ; częściami przewodzącymi obcymi, 
powinien mieć przekrój nie mniejszy niż połowa przekroju przewodu ochronnego przyłączonego do 
części przewodzącej dostępnej. 
3.   Należy przestrzegać zasadę, że przekrój przewodu wyrównawczego nie będącego żyłą 
przewodu lub kabla nie może mieć przekroju mniejszego niż 2,5 mm2 o ile jest 
zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed 
takimi uszkodzeniami. 
4.  Jako połączenia wyrównawcze dodatkowe mogą być wykorzystane części przewodzące 
obce stałego charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.  
5.   O ile jako przewody ochronne lub uziemiające są wykorzystane rury wodociągowe, to 
wodomierz   powinien   być   zmostkowany   przewodem   o   odpowiednim   przekroju ? wynikającym 
z funkcji, jaką rury pełnią w instalacji elektrycznej. 
6. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona 
próba montażowa, tj. 
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oględziny wykonanej instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, pomiary 
impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem pośrednim,    
pomiary rezystancji uziemień,  
7.   Na podstawie oględzin instalacji należy sprawdzić czy została ona wykonana zgodnie  
      z      dokumentacją   techniczną  i   wymaganiami   niniejszego   rozdziału.   W   szczególności 
       należy sprawdzić: 
-     prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
-    umocowania przewodów ochronnych, 
-  rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych właściwych i zastępczych oraz 
-    jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
-   oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
-    prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów oraz ich połączeń z instalacją. 
8.   Pomiary   impedancji   pętli   zwarciowych   należy   przeprowadzić   z   zachowaniem 
      przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich chronionych urządzeń lub  uziemień. W 
       sieciach z systemem uziemień można dokonać pomiaru rezystancji styków połączenia 
       urządzeń z przewodami uziemiającymi i rezystancji przewodów uziemiających. 
9.  Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne 
     określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą 
      krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli 
     zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną 
       metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego. 
10. Pomiary rezystancji uziomów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi 
      w przepisach. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I ODBIOREM ROBÓT. 

l.   Szczegółowy zakres kontroli i badań odbiorczych powinien być określony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i wykonawcą. Nakłady rzeczowe robocizny ustalone są dla 
zakresu i warunków technicznych, określonych w: 
- wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru 
końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaż, instrukcjach eksploatacji urządzeń 
elektrycznych,  
- Polskich Normach. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
2.   PZJ będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  bhp., 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
    elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby j osiągnąć 
założoną jakość robót. 
2.   Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i jakości   materiałów. 
Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   sprzęt, | zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
    Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
     wykonywania jest zadowalający. 
4. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i badania materiałów  oraz  robót z 
     częstotliwością    zapewniającą   stwierdzenie,    że    roboty    wykonano    zgodnie    z 
     wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
    i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki  
    zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
     urządzenia   i   sprzęt   badawczy   posiadają ważną  legalizację,   zostały   prawidłowo 
     wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
     ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 
 l .   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
 2.  Stosować  można  wytyczne  krajowe,   albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 
        Inspektora Nadzoru. 
 3.   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
         Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
4.   Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
       akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Protokoły badań i pomiarów. 
1.   Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami 
        badań nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach  
       według dostarczonego przez  niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
l .   Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadającą: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
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          właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
2.   Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
       potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
       będą dostarczone przez  Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
  3 .   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy 
(2) Rejestr obmiarów 
(3) Pozostałe dokumenty budowy: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1.   Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2.    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3.    Wszelkie   dokumenty   budowy   będą  zawsze  dostępne   dla  Inspektora  Nadzoru   i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
3.   Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym  przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości  robót i materiałów. 
1.  Długości 5 odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
2.   Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach     
      zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
1.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia   te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
3.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a    
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.5. Jednostki obmiarowe występujących rodzajów robót. 

 Nazwa: J.m.: 
 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. 
 Wykucie bruzd dla przewodów w cegle m 
 Wykucie bruzd dla rur w betonie m 
 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3  
      Zaprawianie bruzd                     m 
 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
       kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym szt. 
 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w 
 podłożu ceglanym                      . szt. 
 Wykucie wnęk w ścianach z cegły rn3 
 Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych do mocowania korytek szt. 
 Demontaż  opraw           szt.                         
 Demontaż złącza szt.                                                                                                                                 
       Montaż złącza                                                                         szt.                                                              szt.
 Montaż ograniczników przepięć w  instalacji kpl 
      Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton m 
 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur m 
 Tablica główna TG, tablice rozdzielcze,  kpl. 
 Konstrukcje wsporcze przykręcane - 2 mocowania szt. 
 Korytka przykręcane do gotowych otworów                                                 : m 
 Pokrywy przykręcane m 
       Przewody Izolowane jednożyłowe wciągane do rur m 
 Puszki z tworzywa sztucznego przykręcane, puszki przyłączeniowe szt. 
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 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
 betonowe m 
 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach na 
 uchwytach bezśrubowych m 
 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m 
 Rury winidurowe układane n.t. na betonie m 
 Przewody kabelkowe wciągane do rur m 
 Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 
 Odgałęźniki szt. 
 Łączniki podtynkowe szt. 
 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe podtynkowe szt. 
 Oprawy oświetleniowe przykręcane kpl. 
 Oprawy świetlówkowe strugoodporne, pyłoszczelne kpl. 
 
 
7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości, zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający.  
 

7.2. Badania i pomiary. 
W przypadkach, kiedy będą wymagane, wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i urządzeń ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów i 
urządzeń z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu ekspertowi, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
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8.  Obmiary robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 
dni. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej.  
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania prac.  
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany w czasie, uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określone zostały w istotnych postanowieniach 
umowy. 

 
10. Przepisy i dokumenty związane 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz  

z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  
– użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, póz. 690. 

8. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady 
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systemu alfanumerycznego. 
9. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. 
10. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
11. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia. 

12. PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

13. PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

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

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie 
 

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
świetlicy wiejskiej położonego w Koszkowie 7, gm. Borek Wlkp. 

1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
1. montaż rurociągów, 
2. montaż armatury, 
3. montaż urządzeń grzejnych, 
4. montaż kominka z płaszczem wodnym,  
5. badania instalacji, 
6. wykonanie izolacji termicznej, 
7. regulacja działania instalacji. 

 
1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
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 „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 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 
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zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
2.1.1. Kominek z płaszczem wodnym o mocy 14 kW 
2.1.2. Rury i kształtki 

- Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur i łączników miedzianych 
łączonych poprzez lutowanie twarde. Rury miedziane powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 1057:1999, łączniki miedziane powinny spełniać wymagania normy PN-
EN 1254-cz.I-cz.5:2002(U). 
- Producenci rur i kształtek powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej 
kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.1.3. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z 
wbudowanymi zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi. Grzejniki 
wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, produkcja zgodna z PN EN 442. 

2.1.4. Armatura odcinająca i regulująca 
Grzejniki posiadają wbudowane zawory termostatyczne. Ponadto należy zastosować 
zawory odcinające typu REGULUX oraz zawory odpowietrzające. 

2.1.5. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 9 mm. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

 
2.2. Składowanie materiałów 
 
2.2.1. Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 
Rury miedziane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od 
szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w 
stosach o wysokości do 0,5 m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 
Rury w kręgach układać należy płasko, w stosach o wysokości do 1 m. 
Rury stalowe ocynkowane dostarcza się bez opakowania w wiązkach lub luzem. Gwinty rur i 
złączek zabezpiecza się przed korozją smarem. 
 
2.2.2. Armatura (zawory, kształtki, grzejniki i urządzenia) 
Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Kształtki, złączki, 
armatura, urządzenia i inne materiały (uszczelki itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany (w kartonach, koszach, workach, skrzynkach) w oryginalnych opakowaniach 
i zabezpieczeniach. 

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

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

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. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
- Rurociągi wykonywane z miedzi należy łączyć zgodnie z ogólnymi warunkami 
technicznymi tj. przez lutowanie lub połączeniami zaciskowymi. 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
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– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

- Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach 
przewodów w osi rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym 
natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się 
pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy 
pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą.  

- Rurociągi przyłączeniowe pompy powinny być mocowane do wsporników uchwytami 
elastycznymi. 

- Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej oraz pomiarowej pod 
rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu 
wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa 
itp. 

- Urządzenia i armatura powinna być montowana na maksymalnej wysokości 1,80 m. 
 
5.1.1. Prowadzenie przewodów instalacji grzewczych 
- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. Dopuszcza 
się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu 
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 
to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody pionowe (piony 
centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle.  
- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło  
1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8 cm (+/- 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40, 
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odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy 
był dogodny montaż tych przewodów, a także montaż otulin termoizolacyjnych jeżeli 
występują. 
- Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).  
- W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykonać od strony pomieszczenia. 
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją, przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody 
zimnej i przewodów gazowych. 
 

5.1.2. Połączenia przewodów instalacji ogrzewczych i w węźle 
 
Połączenia kielichowe lutowane 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
łączonych. Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio 
kalibrowanego bosego końca rury i łącznika. 
Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty miękkie, luty twarde, a także 
topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaniną topnika i 
sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone jest w temperaturze poniżej 450oC, 
lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie 
należy stosować lutów z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane są także kształtki w 
których wewnątrz kielichów znajduje się lut integralny. Wytrzymałość i odporność na korozję 
połączeń lutowanych warunkują następujące podstawowe czynniki: 
- prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie), 
- czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne połączenia), 
- dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem, 
dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu) 
zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od przewodności 
cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie lutowane powinno być 
wykonane bez porów i zażużleń). 
 
Gwintowane 

Połączenie gwintowane może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z 
uszczelnieniem uszczelką zaciskową między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1/1995 i/lub PN-ISO 228-1/1999. Gwint może być 
wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki 
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej 
wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo 
nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu 
sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenia skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi 
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą 
narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest 
dokonywanie jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie 
mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy 
stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z 
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet 
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gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 
połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). 
 Połączenia gwintowane rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których 
ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120oC. Mogą 
być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi o 
parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce 
połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane SA w ich materiale rodzinnym. 
 
Połączenia zaciskowe 

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
połączenia. Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób 
złączki na rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych 
znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może 
być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo 
przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi 
jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie  mechaniczne. Wobec stosowania bardzo dużej 
ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, wykonywanie ich powinno być 
zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych. 
 
5.1.3. Podpory 
 
Podpory stałe i przesuwne 
 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia 
to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje 
powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu. 
 Przy mocowaniu rur miedzianych prowadzonych poziomo łączonych lutem (twardym 
lub miękkim) należy stosować uchwyty mocujące w odległościach nie większych niż: 
- dla średnic 15  1,20 m 
- dla średnic 18  1,50 m 
- dla średnic 22  2,00 m 
- dla średnic 28  2,20 m 
- dla średnic 35  2,70 m. 
 Przy mocowaniu rur miedzianych prowadzonych pionowo łączonych lutem należy 
stosować uchwyty mocujące w odległościach nie większych niż: 
- dla średnic 15  1,60 m 
- dla średnic 18  2,00 m 
- dla średnic 22  2,60 m 
- dla średnic 28  2,90 m 
- dla średnic 35  3,50 m. 
 
Prowadzenie przewodów bez podpór 
 Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być 
prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa 
sztucznego (w „peszlu”) osadzonej w warstwie podłoża podłogi. Celowe jest takie ułożenie 
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rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
przegrody na której przewód jest układany. Przewód w rurze osłonowej powinien być 
prowadzony swobodnie. 
 
5.1.4. Tuleje ochronne 
Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonywać w tulejach ochronnych. Tuleja 
ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej, powinna być 
rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej 0 1 cm, przy 
przejściu przez strop. 
Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. 
 Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W 
tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
 Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 
 
5.1.5. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana.  
 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji (max. 180 cm). 
 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Powinna być 
mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Zawory 
grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na 
gałązkach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji 
woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent 
dopuścił przepływ w obu kierunkach. 
 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.                                                   

5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem 
możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany 
zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
 Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach 
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 
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 Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i 
mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 
5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie 
mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki 
składające się z dwóch członów, które należy montować na dostosowanych do nich 
stojaków podłogowych, stosując odpowiednio wymienione wyżej zasady. 
 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 
Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych: 
- od ściany za grzejnikiem  - 5 cm, 
- od podłogi   - 7 cm, 
- od spodu podokiennika (parapetu) – 7 cm, 
- od bocznej ściany wnęki, od strony przeciwnej niż zawór grzejnikowy - 15 cm, 
- od bocznej ściany wnęki, od strony zaworu grzejnikowego  - 25 cm. 
 Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót 
po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki 
sposób łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. 
członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie 
możliwe. 
 Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest 
możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy 
połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 
szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe 
szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 
 Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi 
w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 
wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
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 
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przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 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 12 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. 

5.4. 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. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 
ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co najmniej 
badania odbiorcze szczelności (6.2), odpowietrzenia (6.6.), zabezpieczenia przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury (6.8), zabezpieczenia przed 
korozją wewnętrzną (6.10), zabezpieczenia przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej (6.12). 
 
6.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
 
6.2.1. Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli 
postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 
odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 
Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością 
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zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się 
wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności 
zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego, a instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno 
być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 
6.2.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja 
nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory 
obejściowe całkowicie zamknięte. 
 Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna 
być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik.  
 Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki 
badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały 
instalacyjne wymagają wprowadzenia do instalacji, zgodnie z tablicą 12 w zeszycie nr 6 
COBRTI INSTAL. 
 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i 
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. Instalację lub jej 
część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, 
b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji 
przy minimalizacji skutków korozji. 
 
6.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 
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 Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość 
w najniższym punkcie instalacji.  
 Wartość ciśnienia próbnego dla instalacji ogrzewczej o obliczeniowej temperaturze 
zasilania ti<100oC, zabezpieczonej zgodnie z normą PN-B-02414 i wyposażonej w 
dowolne grzejniki należy przyjmować w najniższym punkcie instalacji równe: prób. +2 
lecz nie mniej niż 4 bary.  
 Badanie szczelności wodą zimną instalacji wykonanej z miedzi należy przeprowadzić 
następująco: 
a) podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego – uznanie wyników 
badania za pozytywne, gdy brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach i 
dławicach; 
b) obserwacja instalacji przez pół godziny – uznanie wyników badania za pozytywne, 
gdy brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach i dławicach ponadto 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3K) i nie powinno 
występować promieniowanie słoneczne. 
 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie 
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 
6.2.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
 Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie 
zawierającym oleju. Wartość ciśnienia nie powinna przekraczać 3 bar. Podczas badania 
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
Sprężarka używana podczas badania powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, 
którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości badania szczelności o nie więcej 
niż 10%.  
 Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić 
szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, 
spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji 
(np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). W 
przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 
 Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna 
być taka sama (różnica temperatur nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno 
występować promieniowanie słoneczne. 
 Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez 
manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
 Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było 
wykonywane badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenie czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
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badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić 
termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona w ponownych badań. 
 
6.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona 
wykonana, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym – sprawdzić czy właściwy 
jest poziom wody w naczyniu, 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to 
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem wodą 
 Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem – jeżeli 
istnieje taka konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się 
opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na 
okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do 
zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem 
korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od 
rodzaju materiału z którego wykonane są rury i grzejniki. Instalację napełniona wodą i 
unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed 
skutkami zamarznięcia wody. 
 Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to 
badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, Aby ta część instalacji, 
która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu 
włączenia do pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie 
uległa korozji. 
 
6.5. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania 
zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru robót 
należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań 
powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
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6.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z 

armaturą automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), 
odpowietrzenie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, 
po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można 
przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie 
przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk” czy grzejniki i przewody 
nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin , w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 
 Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im 
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 
oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach 
instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 
określić termin , w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-02419. Podczas badania należy sprawdzić czy w odbieranej 
instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej 
wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin , w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.9. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 
ogrzewczej 
6.9.1. Prowadzenie badania 
 Przed przystąpieniem  do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić 
szczelność okien, drzwi oraz spowodować usuniecie zauważonych usterek. Istotne 
spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ 
na warunki regulacji uwzględniono w protokole odbioru. Badanie działania i szczelności 
na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
Badania działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem 
do badania, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas 
badania należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz 
skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli 
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cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono 
uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 
przekroczyły 0,1% jego pojemności. 
 Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić 
dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia 
instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin , w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.9.2. Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy 
wykonywać w następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu +/- 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 
1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku, 
b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu +/- 0,5 K 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa, 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu +/- 0,5 K. Pomiarów należy 
dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych 
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od 
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi 
nie przekraczała 10 m, 
e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu +/- 0,5 K. Dopuszcza się 
dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim 
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby 
lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, 
nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona 
fabrycznie. 
 
6.9.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 
Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 
założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 
- +/- 1K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
- +/- 2K w pozostałych przypadkach. 
Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium 
skuteczności działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury 
działania grzejnika. W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody 
instalacyjnej powinny być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. 
Wartości liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów 
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grzejników. Obliczyć je można również według dodatku B do 6 zeszytu WTWiO 
COBRTI INSTAL. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody 
instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 
- woda zasilająca instalację grzewczą: 
a) przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury +/- 1K, 
b) przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K, 
- woda powrotna z instalacji ogrzewczej temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa niż 
o 2K. 
 
6.9.4. Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 
Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji. 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 
- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna 
odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż +/- 1K, przy temperaturze 
zewnętrznej: 
a) w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż +6oC, 
b) w przypadku ogrzewania grawitacyjnego – nie niższej od 0oC i nie wyższej niż +6oC. 
Przebieg oceny efektów regulacji. 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 
wodnego polega na: 
a) zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 
rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury 
zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi 
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 
b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na 
dotyk”, 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 
c) skontrolowaniu temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania 
badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu 
warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), 
d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym 
mierzonych na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i 
porównaniu ich z wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka 
powinna mieścić się w granicach +/- 10% obliczeniowego spadku ciśnienia, 
e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
wszystkich rozdzielaczach. 
 
Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie 
przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, określić inne 
właściwe przyczyny niedogrzania lub przegrzania (np. błąd w doborze wielkości 
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzania, nieprawidłowe 
wykonanie elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na 
ciepło do ogrzania itp.). 
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6.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12 zeszytu 6 
WTWiO COBRTI INSTAL. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.11. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 
ogrzewczej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w 
poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.12. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
 Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 
a) doboru pompy (polega na identyfikacji i porównaniu z projektem technicznym), 
b) szczelności połączenia pompy, 
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.12. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
 
6.13.1. Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
b) szczelności połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.13.2. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem, 
b) poprawności i szczelności montażu połączeń armatury, 
c) j.w. lecz głowicy armatury, 
d) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 
ruchu próbnego, 
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e) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.14. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
 Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, 
odgazowywacz itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i 
dokumentację techniczno-ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

 
7.2. Odbiór między operacyjny poprzedzających wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. W przypadku negatywnej 
oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 

7.3. Odbiór techniczny – częściowy instalacji centralnego ogrzewania 
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurkach płaszczowych 
w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego). 
 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
8. sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie, 



Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie,  
63-810 Borek Wlkp., Koszkowo 7, dz. nr 68/3 

 

 71 

9. sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

10. przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 
7.4. Odbiór techniczny – końcowy instalacji centralnego ogrzewania 

 Instalacja może być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano i napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 
grzejnego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ 
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 
wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 
d) protokoły odbiorów między operacyjnych, 
e) protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu np. paszporty 
urządzeń ciśnieniowych, 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
i) instrukcję obsługi instalacji, 
j) protokoły wykonania płukania instalacji, 
k) świadectwa badania jakości wody. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
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c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji c.o. do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.  

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
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-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki 
do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki 
do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania. 
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki 
do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania. 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki 
do rur miedzianych z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki 
do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
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PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 
przez grunt. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13789:2000 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II.  
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 
85 z 2005 r., poz. 729.  
 
10.2.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie”. 
 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w ramach 
realizacji zadania określonego w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z obróbkami ościeży i wymianą 
parapetów, a także wymianą stolarki drzwiowej. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Okna PCV 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami posiadającą aprobatę 
techniczną oraz spełniającą niżej wymienione minimalne cechy techniczne: 
- profil pięciokomorowy z PCV wysokoudarowego, kolor – biały od wewnątrz, a brązowy od 
zewnątrz, 
- szyba termoizolacyjna zespolona 4-16-4 mm o współczynniku przenikania ciepła U= 1,1 
[W/m2xk] 
- okucia ROTO lub porównywalne. 
Dodatkowo w dwóch oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowane EMM 707 
np. f-my AERECO o wydajności 30,0 m3/h lub równoważne. 
 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki należy wyposażyć w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm -wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.2.4. Okucia okienne obwiedniowe. 
 

2.3. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
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2.4. Parapety  
Podokienniki zewnętrzne z demontażu, a wewnętrzne z konglomeratu marmuru gr. 3 cm. 
 

2.4. Drzwi zewnętrzne 
Drzwi z profili aluminiowych ciepłych z naświetlem szklonym szkłem bezpiecznym – wg 
rozwiązań z projektu.  
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednym lub kilku rzędach w pozycji zbliżonej do pionowej, w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie ościeży 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub 
zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i progu na stojaku 

Do 150 do 150                              4 nie mocuje się po 2 

 150-200 6 po 2 po 2 

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

 150-200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 
 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach, 
- uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą, 
- ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od I mm na I m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do I m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie 
zamknąć. 
Przy wymianie stolarki należy zachować szczególną ostrożność przed uszkodzeniem 
istniejących parapetów wewnętrznych - pozostają istniejące. 
 
5.3. Szczegółowe wytyczne dotyczące mocowania ościeżnic PCV w otworze okiennym 
Przed przystąpieniem do mocowania ościeżnic należy sprawdzić, czy dostarczone okna są 
zgodne z zamówieniem oraz z dostępną dokumentacją. Najgorszą z możliwych do 
wyobrażenia sobie sytuacji jest wymontowanie starych okien i stwierdzenie faktu, że nie 
jesteśmy w stanie zamontować nowych, bo po prostu nie pasują do istniejących otworów 
okiennych. Otwór okienny trzeba oczyścić z resztek starego uszczelnienia, zaprawy oraz 
innych zanieczyszczeń. Powstałe w trakcie usuwania starej stolarki ubytki należy uzupełnić i 
wyrównać. Gdy przewidujemy stosowanie klejów lub taśm samoprzylepnych powierzchnie 
klejone należy starannie oczyścić i wygładzić. Należy zwracać uwagę, aby w przypadku 
wymiany stolarki, po wyjęciu starego okna szybko i sprawnie osadzić nowe. Po oczyszczeniu 
i przygotowaniu otworu okiennego do zamocowania nowego okna wyjmujemy skrzydła 
okienne z ościeżnicy. Wyjęte skrzydła odkładamy, stawiając w taki sposób, aby opierały się o 
podłoże dolną krawędzią. Jest to bardzo ważne, ze względu na właściwe położenie szyby w 
skrzydle. W przypadku niewłaściwego oparcia skrzydła okiennego szyba zespolona może 
ulec niekontrolowanemu przesunięciu. 
Ościeżnicę przed montażem trzeba uzbroić we wszystkie przewidziane elementy dodatkowe. 
Kompletną ościeżnicę ustawiamy w otworze podkładając kliny. Przy pomocy klinów należy 
wypoziomować i wypionować ościeżnicę regulując jednocześnie szerokość szczelin styku 
między ścianą i ościeżnicą, tak aby były jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu 
ościeżnicy w otworze należy sprawdzić jej geometrię poprzez pomiar przekątnych ościeżnicy. 
W przypadku gdy przekątne są równe, można stabilizować ościeżnicę za pomocą klinów. 
Jeżeli przekątne różnią się między sobą, należy przeprowadzić cały proces od początku. 
Do mocowania ościeżnicy w otworze okiennym należy używać dybli lub kotew. 
Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilość muszą być tak dobrane by przenieść na ścianę 
wszystkie obciążenia działające na okno. Odległość między dyblami bądź kotwami nie 
powinna przekraczać 70 cm, zaś odległość od naroży zgrzewanych i połączeń słupków 
stałych powinna wynosić przynajmniej I 5  cm dla profili białych i 25 cm dla profili 
kolorowych. Otwór na dybel przewiercany jest przez element ościeżnicy. Dybel wkładamy w 
otwór od strony wewnętrznej ościeżnicy. Po dokręceniu łepek dybla schowa się w 
przygotowanym w ościeżnicy wyżłobieniu, a samo wyżłobienie zakrywa się specjalną 
maskującą zaślepką. 
Kotwy obrotowe mocowane są do profilu ościeżnicy za pomocą uchwytu wciskanego w 
profil. Po połączeniu z ościeżnicą, ruchome ramię kotwy mocowane jest do muru za pomocą 
wkrętów. 
Ze względu na możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej części 
ościeżnicy zaleca się w tym miejscu stosować kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby 
lub kotwy należy uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub 
dybli może wygiąć profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego. 
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Nieumiejętne mocowanie ramienia kotwy może doprowadzić do zwichrowania lub skręcenia 
profilu ościeżnicy. Po ostatecznym zamocowaniu łączników należy wyjąć kliny stabilizujące i 
można przystąpić do następnego etapu montażu okna, jakim jest uszczelnienie styku ściany z 
ościeżnicą. 
Dobre uszczelnienie styku między ościeżnicą, a ścianą o zadawalającej izolacyjności 
termicznej i akustycznej można uzyskać stosując pianki, masy i sznury uszczelniające. Do 
wypełnienia szczeliny styku stosuje się przeważnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki 
montażowe, które są łatwe w nakładaniu. Po utwardzeniu stają się sprężystą, trwałą, 
półsztywną strukturą komórkową. Przy stosowaniu takich pianek należy zwrócić uwagę na 
ich przyczepność do materiałów budowlanych. Pianka dobrej jakości szybko ekspanduje 
zwiększając swoją objętość co najmniej 35 razy oraz ma krótki czas uzyskania konsystencji 
zdatnej do cięcia (ok. 90 minut). Utwardzoną piankę należy osłonić przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Stronę licową szczelin zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, należy wypełnić 
szczeliwem (kit trwale plastyczny) stosując szczeliwa silikonowe jednoskładnikowe, szybko 
twardniejące, cechujące się dobrą przyczepnością do podstawowych materiałów budowlanych 
bez konieczności stosowania podkładów gruntujących itp. 
Do wypełnienia szczelin należy zastosować różnego rodzaju sznury oraz taśmy wypełniające i 
uszczelniające wyprodukowane z miękkiego kauczuku syntetycznego. Przekroje taśm i 
sznurów należy dobierać do wielkości spoiny czy szczeliny, którą wypełniamy do 
całkowitego jej zamknięcia. Najczęściej spotyka się sznury uszczelniające okrągłe o 
średnicach od 6 do 40 mm, wykonane z miękkiego i porowatego kauczuku syntetycznego. 
Należy zwrócić uwagę, by sznury i taśmy uszczelniające były zgodne pod względem 
reaktywności chemicznej ze stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypełnienie styków 
połączeń masami bitumicznymi jest niedopuszczalne, z uwagi na reakcje chemiczne 
zachodzące pomiędzy bitumami a utwardzonym PCV, co może doprowadzić nawet do 
nieodwracalnego zniszczenia całego profilu okna. Jako dodatkowe materiały uszczelniające 
mogą być stosowane paski uszczelniające z tworzyw sztucznych o grubości od 1 do 2 mm 
częściowo pokryte klejami samoprzylepnymi. Sznur uszczelniający wciskamy między ościeże 
a ościeżnicę. W następnej kolejności styk wypełniamy pianką montażową. Po stężeniu pianki 
usuwamy jej nadmiar (ścinamy przyrosty), a lico styku wypełniamy szczeliwem silikatowym. 
Po wypełnieniu lico styku należy wygładzić i wyprofilować. Styk ościeżnicy z nadprożem 
należy uszczelnić w ten sam sposób jak styki pionowe. Najważniejszym miejscem do 
uszczelnienia jest połączenie podokiennika z ościeżnicą i otworem okiennym. Podokiennik 
powinien mieć spadek na zewnątrz ok. 10 st., zapewniający szybkie spływanie wody 
deszczowej. Podokiennik musi mieć z boków i z tyłu krawędzie odgięte do góry. Styki 
podokiennika z ościeżem i ościeżnicą muszą być starannie uszczelnione. Podokiennik przy 
szerokości większej od 15  cm może być podrywany przez porywy wiatru; stąd wynika 
konieczność w takich przypadkach montowania dodatkowych wsporników podtrzymujących 
podokiennik od spodu. Odległość między takimi wspornikami powinna wynosić około 50 cm. 
Poziomy styk podokiennika jest cofnięty w stosunku do powierzchni okna. Blacha 
podokiennika jest wsunięta w profil ościeżnicy, a styk uszczelniony szczeliwem silikatowym. 
Do ościeżnicy podokiennik mocowany jest uszczelnionymi wkrętami co 15-20 cm. Boczną 
krawędź podokiennika (styk z ościeżem lub węgarkiem) należy uszczelnić sznurem i 
szczeliwem silikatowym. Wymiary okien należy dokładnie pobrać z "natury" ze względu 
na fakt pozostawiania istniejących parapetów wewnętrznych oraz ograniczonym 
zakresem robót zewnętrznych. 
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Bezwzględnie należy pamiętać, że kotwy i dyble stanowią jedyne mechaniczne połączenie 
osadzanego okna z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje, taśmy oraz 
inne tym podobne środki są tylko i wyłącznie elementami uszczelniającymi. 
 
5.4. Montaż parapetów zewnętrznych. 
Parapet na długości należy wprowadzić w specjalny wręb profilu okiennego, a boki należy 
osadzić w ościeżach, w ten sposób, aby końcówki parapetu licowały z ościeżem. Wysunięcie 
parapetu poza lico muru powinno wynosić 5 cm, nie dopuszcza się wysunięcia mniejszego niż 
4 cm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,. 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest ilość w szt. i m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w pkt.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 
- przygotowanie materiałów, 
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- ocenę i przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac, 
- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami specyfikacji, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-I0085:200I Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-I0I80 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-I0050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-78/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30I50:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie,  
63-810 Borek Wlkp., Koszkowo 7, dz. nr 68/3 

 

 82 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA 
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1.  Wstęp 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie”. 

 

1.2. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania określonego w 
pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Spoiwa bezwodne 
2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 
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2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

Do malowania wewnętrznego należy zastosować farbę produkowaną na bazie 
dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych o 
bardzo dobrych właściwości kryjących i doskonale oddających fakturę malowanych 
powierzchni, o powłoce gładkiej, matowej, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zmywanie 
wodą i przecieranie na sucho. Powłoka wykonana z farby ma być paroprzepuszczalna i 
odporna zwietrzenie oraz wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w 
podłożu, jak i w środowisku naturalnym o n/w minimalnych właściwościach technicznych: 
 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C 

Odporność na temperatury do +60°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,44 g/cm3 
 

Kolorystyka farb wewnętrznych pastelowe jasne odcienie, które zostaną ustalone na 
etapie wykonywania robót. 
 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

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

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

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

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 



Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie,  
63-810 Borek Wlkp., Koszkowo 7, dz. nr 68/3 

 

 85 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże na nowych ścianach nie będzie wymagało przygotowania ze względu na 
wykonywanie robót malarskich na wykonanej gładzi gipsowej oraz na płytach gipsowo-
kartonowych. 
Podłoże na starych ścianach należy odpowiednio przygotować poprzez usunięcie starych 
powłok malarskich oraz wygładzenie powierzchni przez szpachlowanie. 
 
5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Powierzchnie wewnętrzne należy gruntować farbą emulsyjną tego samego rodzaju 
z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 

 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 

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

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

6.  Kontrola jakości 
 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno 
być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
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8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
postępu robót. 

9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 9.  

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997     Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 


