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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz 
sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW 
"Orion" w Ciechocinku”. 
 
1.2. Podstawa opracowania 

o Dokumentacja projektowa 
o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urządzeń i systemów 
o Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 
1.3. Przedmiot opracowania 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje roboty związane z wykonaniem przebudowy sali gastronomicznej i 
dostosowania jej wnętrz do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium 
MSW „Orion” w Ciechocinku.. 
 
1.4. Zakres opracowania 

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje się wykonanie opracowań obejmujących: 

o Demontaż istniejącej posadzki parkietowej  
o Demontaż istniejących grzejników typu Faviera 2 rurowe (19mb) i wymiana na grzejniki typu Purmo CV11 400x2000 
o Wyklejenie płytą gk i malowanie części podokiennej 55x1900 cm po demontażu grzejników. 
o Demontaż i ułożenie w posadzce nowych leżaków kanalizacyjnych ks 200 mm (44mb wraz z 3 trójniki, 2 kolana) oraz 

odtworzenie warstw posadzki 
o Wykonanie wylewki samopoziomującej i ułożenie płytek 60x60 lapato w kolorze piaskowym.  
o Wykonanie zabudów ściennych z gk. 
o Wykonanie nowej rozdzielni do oświetlenia i zasilania sali. 
o Ułożenie dodatkowych kabli do oświetlenia i do obsługi sali 
o Wykonanie sufitów podwieszonych z karton gipsu i rigips - sufity gk malowane farbami lateksowymi w kolorze białym 

półmat.  
o Montaż lustra o wymiarach 328x224, 348x328cm 
o Wykonanie tynków gipsowych na istniejących ścianach niezabudowanych gk 
o Montaż płytek 120x60 na słupach i na wykuszach ściennych słupowych – lapato kolor piaskowy.  
o Montaż elementów Loftsystem – zgodnie z rysunkiem. 
o Montaż oświetlenia wraz taśmami LED RGB w suficie i ścianach 
o Montaż głośników i klimatyzatorów.  
o Montaż oświetlenia  

 
 

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW 

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 
a) całością Materiałów Przetargowych, 
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
c) warunkami fizycznymi,  prawnymi, środowiskowymi,  itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, 

hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.). 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami 
lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.  
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Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za 
montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie z Inwestorem, ofercie 
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokumentami przetargowymi są: 
o dokumentacja projektowa,  
o przedmiary robót, 
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące w dokumentacji 
projektowej niniejszej inwestycji. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla poszczególnych wymagań technicznych każdego rodzaju Inwestycji, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu 
samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku. 
 
KOD CPV: 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w pkt. 1.1 i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 
jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 
Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN  
i przepisach Prawa budowlanego.  
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem, 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; 
wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót, 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
realizacji robót, 
odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót, 
materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
krajowa ocena techniczna - należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych tych 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 
deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
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1.3.1. Definicje wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011: 

wyrób budowlany - oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego 
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych; 
zestaw - oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch 
odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych; 
zasadnicze charakterystyki - oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych; 
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego - oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich 
zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy; 
poziom - oznacza wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych 
charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa; 
klasa - oznacza zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony wartością minimalną i 
maksymalną; 
wartość progowa - oznacza minimalny lub maksymalny poziom właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk 
wyrobu budowlanego; 
typ wyrobu - oznacza zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub 
innych składników w określonym procesie produkcyjnym; 
zharmonizowane specyfikacje techniczne - oznaczają normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny; 
norma zharmonizowana - oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 
europejski dokument oceny - oznacza dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen 
technicznych;  
europejska ocena techniczna - oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w 
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny;  
zamierzone zastosowanie - oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej;  
specjalna dokumentacja techniczna - oznacza dokumentację wykazującą, że metody stosowane w ramach mającego 
zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zostały zastąpione innymi metodami, o ile 
rezultaty osiągane z użyciem tych innych metod są równoważne z rezultatami osiąganymi z użyciem metod badawczych 
określonych w stosownej normie zharmonizowanej;  
udostępnianie na rynku - oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku 
unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie; 
wprowadzenie do obrotu - oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym;  
podmiot gospodarczy - oznacza producenta, importera, dystrybutora lub upoważnionego przedstawiciela;  
producent - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub 
wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym;  
dystrybutor - oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia 
wyrób budowlany na rynku;  
importer - oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa 
trzeciego do obrotu w Unii;  
upoważniony przedstawiciel - oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne 
pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań;  
wycofanie z obrotu - oznacza każdy środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku wyrobu budowlanego 
w danym łańcuchu dostaw;  
wycofanie od użytkowników - oznacza każdy środek, którego celem jest doprowadzenie do zwrotu wyrobu budowlanego, 
który został już udostępniony użytkownikowi końcowemu; 
akredytacja - ma znaczenie określone w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008;  
zakładowa kontrola produkcji - oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie 
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;  
cykl życia - oznacza kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego 
pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą 
wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały 
winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego jego 
obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. 
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych przedmiarów robót przez 
Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny. 

Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem 
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji 
oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4. Zaplecze budowy  

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy  
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

o Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się 
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

o Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
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o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go 
do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez 
odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli 
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez 
Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w obrębie 
prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na 
trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
o podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

o miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają 
Wykonawcę. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte 
do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne 
będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji 
robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku 
zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 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. 

1.5.12. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polską Normą powinny być 
dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały 
zapewniające odpowiednią izolacyjność cieplną budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać rekomendację lub 
certyfikat ITB. 

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie 
wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, 
stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji 
wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia, 

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wykonawca jest zobowiązany 
sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe. 
 
2.2. Oznakowanie znakiem budowlanym 

2.2.1. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską 
Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na 
spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. 
Informacje właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu 
można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji. 

2.2.2. Znak budowlany 

Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej "krajową 
deklaracją". Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi 
odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w 
niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. Producent, deklarując właściwości 
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użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego. 

2.2.3. Oznakowanie CE 

o Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości 
użytkowych. Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych nie została sporządzona przez producenta oznakowania CE 
nie umieszcza się. Poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE producent wskazuje, że bierze 
na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za 
jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami stosowanymi w ustawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.  

o Dla każdego wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego wydana została europejska 
ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z 
deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą normą 
zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną. 

o Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. 
W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na 
opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących. Może mu towarzyszyć piktogram lub inny znak wyraźnie 
wskazujący na szczególne zagrożenie lub zastosowanie. 

o Oznakowaniu CE towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, nazwa i 
adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres 
producenta, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, 
poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone 
zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. 

2.2.4. Krajowa ocena techniczna: 

Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 
o nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu albo 
o jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny 

przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa albo  
o jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej 

charakterystyki wyrobu budowlanego. 
 
2.3. Zasady stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

2.3.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako 
przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, 
że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 
techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy 
urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji 
i akceptacji projektantów i inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.2. Wprowadzenie wyrobu budowlanego 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu 
zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
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2.3.3. Wprowadzenie wyrobu budowlanego a norma zharmonizowana 

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być 
wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór 
oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 
o Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w 

art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być 
wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

o Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa 
w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie 
wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 
właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

2.3.4. Deklaracje właściwości użytkowych 

o Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie 
papierowej albo przesyła się ją drogą elektroniczną 

o Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną 
techniczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu 

o Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną 
techniczną, informacje w każdej formie o jego właściwościach użytkowych w odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk, jak określono w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej, można podać 
wyłącznie, o ile zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych i w niej wyszczególnione, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zgodnie z art. 5 nie sporządzono deklaracji właściwości użytkowych. 

o Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność 
wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi. O ile brak obiektywnych 
wskazań, że jest inaczej, państwa członkowskie przyjmują, że deklaracja właściwości użytkowych sporządzona przez 
producenta jest dokładna i wiarygodna. 

2.3.5. Źródła uzyskania materiałów: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów / wyrobów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.3.6. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich producenci, 
przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) 
mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. 
Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż 
określono w kartach katalogowych.   

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o równych 
lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

2.3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

Do magazynowania szczególnych wyrobów np. materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych obowiązują przepisy 
szczegółowe. 
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W przypadku wystąpienia konieczności logistycznego składowania materiałów na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem 
Budowy, Wykonawca powinien wykonać harmonogram dostaw materiałów budowlanych. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym  
i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten 
sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
Terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.  

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a także 
niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na 
Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń 
i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 
być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 
przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub 
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, 
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca. 

Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny 
być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić 
podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji 
przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad 
koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej 
branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy 
skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od prowadzonych robót budowlanych 
oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż.  

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 
o wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których norm takich 

nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent danego 
wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu 
czy montażu, 

o organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, pracy sprzętu, 
obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i innych czynności, które Wykonawca 
musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, 

o sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub, w przypadku 
podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze, 

o sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych dokumentów 
określonych w dalszej części specyfikacji, 

o świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w 
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń, 

o czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową obiektów i dróg 
tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, 
oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami, 

o ubezpieczenie i ochronę placu budowy, 
o nadzór geodezyjny, 
o na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z zakresu 

ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. 
o inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 
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5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy 

o Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w formie zdjęć cyfrowych z 
istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnątrz z oznaczeniem tych miejsc. 

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe będą fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed 
zabudowaniem. 

o Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na 
nośniku DVD lub CD. 

 
5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu 
harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń.  Bez uzyskania akceptacji wyżej 
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały 
służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.  
 
5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych 
budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, 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 użycia 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 ponosi Wykonawca. 
 
6.2. 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 Inwestorskiego 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 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 wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 

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

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 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 ST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
6.7. 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 organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
o wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
o sposób i procedurę pomiaru badań 
o sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidłowych procedur 
wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

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

Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 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. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 
7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót 
zawierać będzie: 
o podstawę wyceny i opis robót, 
o ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
o datę obmiaru, 
o miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 
o obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
o długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 
o ilość robót wykonanych od początku budowy, 
o dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym i budowlanym. Będzie ona autoryzowana, 
zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajdą się w niej także: 
o rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie), 
o informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją, 
o instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim (tłumaczenie 

autoryzowane, poprawne językowo). 

Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez 
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji powykonawczej. 

Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektora 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 powiadomieniem 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 dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 
końcowego 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 ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
o specyfikacje techniczne, 
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
o recepty i ustalenia technologiczne, 
o dzienniki budowy, 
o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 
o sprawozdanie techniczne, 
o protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
o zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

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

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie robót.  
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej 
z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.  

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami, 
nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach 
jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  
 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

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

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998) 

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126 poz. 839) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365). 

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

Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 817) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285) 
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10.2. Inne dokumenty 

Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z pracami przygotowawczymi i rozbiórkowymi dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do 
systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z demontażem istniejącej posadzki parkietowej, 
leżaków kanalizacyjnych oraz istniejących grzejników rurowych typu Faviera 2, a także późniejszego wywozu gruzu po 
zakończeniu prac. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wymaga się zabezpieczenia terenu oraz zabezpieczenia go na 
czas i przed rozpoczęciem prac.     
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu 
do akceptacji następujących dokumentów: 

o Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń zawartych  
w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

o Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań  
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, jeżeli wymagają 
tego przepisy ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 

o Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących 
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy. Wykonawca spowoduje, żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego działaniem, w instalacjach 
naziemnych i podziemnych w obrębie placu budowy. 
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o Ochrona środowiska. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca 
będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby zastosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unikać działań szkodliwych dla innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

o Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia 
i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie  
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które 
wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie akceptowane. 

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji 
zamówienia. 

o Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewnić bezpieczeństwo 
całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez 
pomieszczeń magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody. 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  
 
2.2. Składowanie materiałów 

Materiałów z rozbiórki nie wolno gromadzić w remontowanych pomieszczeniach. Winny one być sukcesywnie, na bieżąco 
transportowane (w pojemnikach) do kontenera na nieczystości.  
Materiały nadające się do ponownego wbudowania lub częściowego odzysku należy poddać segregacji. 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 
podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.   

W ramach niniejszej inwestycji należy stosować poniższy sprzęt: 
o spycharki, 
o zrywarka do nawierzchni, 
o ładowarki, 
o samochody ciężarowe, 
o młoty pneumatyczne.  
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4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  

Transport wykonywać ręcznie i samochodem samowyładowczym. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zwłaszcza w trakcie prowadzenia robót 
od stron ogólnodostępnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie dróg i chodników za pomocą wykonania np. zadaszenia 
pokrytego materiałami amortyzującymi. 

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiórkowych obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401). 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
o Upewnić się, że wszystkie instalacje podlegające rozbiórce lub mogące ulec uszkodzeniu w jej wyniku zostały 

odłączone od zasilania w sposób prawidłowy lub też odpowiednio zabezpieczone,  
o Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
o Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
o Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
o Zabezpieczyć wszelkie otwory i szczeliny w stropach / ścianach, które zagrażają bezpieczeństwu, 
o Wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć miejsca socjalne dla pracowników, miejsca składowe materiałów budowlanych, 

miejsca postojowe dla maszyn,  
o Zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce. 

 
5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Podczas prac rozbiórkowych zabrania się: 
o Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
o Obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
o Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

Roboty rozbiórkowe należy: 
o Prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
o Prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego 

elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
o Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
o Używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych, 
o Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
o Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
o W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć  

w okulary ochronne, 
o W czasie trwania robót wszyscy pracownicy muszą stale pracować w kaskach.  

 
5.4. Ogólny sposób wykonywania rozbiórki 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustaleniami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiórkowe 
należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
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Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 
zabezpieczyć. 

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stanowiskach roboczych. Należy 
bezwzględnie przestrzegać warunków bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe 
należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być 
przeszkoleni w ramach bhp. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy rozbierane konstrukcje i elementy zabezpieczyć przed niekontrolowaną 
utratą stateczności elementów demontowanych.  

Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, unikając powstawania wielkogabarytowych elementów. 
Prace wyburzeniowe należy wykonać zgodnie z projektem wyburzeń przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi 
Normami, ustawami oraz przepisami BHP. 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie (młoty, kilofy, młoty udarowe) a tam gdzie to jest możliwe mechanicznie z 
bezwzględnym przestrzeganiem przepisów BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń. Sprawdzenie wykonania 
rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
o Stateczność istniejących budynków, 
o Ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
o Kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji, 
o Zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich do rejonu robót. 

Użycie materiałów wybuchowych jest zabronione. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest 
przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku 
konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie 
zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). 
 
5.5. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami - w tym także 
odpadów porozbiórkowych - jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca 
w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie danego 
powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie  
o odpadach. 

Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczególnych 
elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady zakwalifikowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając 
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)": 

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 02 03 - Tworzywa sztuczne  
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz  
17 04 05 - Żelazo i stal  
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako 
surowce wtórne - np. metal, szkło. 

Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu podmiotowi, 
który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne należy 
przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest 
przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku 
konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie 
zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). 
 
5.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych  

o Stanowiska pracy znajdujące się w wewnętrznej części budynku muszą być wygrodzone barierami ochronnymi 
liniowymi.  

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną.  
o W skład odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, pas ochronny. 
o Zabrania się prowadzenia robót o zmroku przy sztucznym świetle. 
o Na budowie musi być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja. 
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5.7. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w pobliżu 
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
uznanych w momencie odbioru robót. 
 
5.8. Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Materiały, które nie mogą być 
wykorzystane, jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci - wskazane przez firmę 
zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 
w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach 
inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  

Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej.  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  
Kontroli podlega także sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania materiałów 
uzyskanych podczas rozbiórki. Zagęszczenie gruntu po robotach rozbiórkowych Is ≥ 0,97. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru są: [m], [m2], [m3], [szt], [kpl]. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, jakości i kompletności oraz 
zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa o odpadach. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 
953). 

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 z dnia 19 marca 2003 r.). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków oraz 
okładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz 
sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW 
"Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, 
włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składników (a także  
z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
gipsowych na istniejących ścianach niezabudowanych gk.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  

Uwaga. Należy stosować tynki z jednej partii, aby mieć pewność pełnej powtarzalności koloru i uziarnienia. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania prac 

2.2.1. Tynk gipsowy 

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gładkich, lekkich tynków wewnątrz pomieszczeń, w których wilgotność użytkowa nie 
przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gładkich lub o dowolnej strukturze na ścianach i sufitach 
wewnątrz budynków, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajów podłoża, a także jako powierzchnia pod różnego 
rodzaju farby i tapety, podłoże do układania płytek, podłoże pod tynki wykończeniowe. 
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2.2.2. Gładź gipsowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona jest do wypełniania pęknięć, rys i ubytków powstałych na powierzchniach ścian oraz 
sufitów. Pozwala na uzyskanie gładkiej i trwałej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powłok malarskich. 
Tworzy zwarte oraz stabilne podłoże pod tapetowanie. Gładź nadaje się jako tzw. warstwa podkładowa, pod gładź finiszową. 
Można ją wykorzystywać do mocowania listew narożnych. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży gipsowych, płyt 
gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynków cementowych, cementowo-wapiennych. Może być stosowana na podłoża 
betonowe. Większość gładzi może być aplikowana maszynowo przy użyciu odpowiednich agregatów. Materiału nie należy 
stosować na podłoża drewnopochodne, metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności. 

2.2.3. Woda (zgodna z normą PN-EN 1008:2004) 

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

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Dozwolone jest 
stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.  
 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na  
i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu 
niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków 
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

Przy wykonywaniu tynków i okładzin należy stosować się do instrukcji producenta danego materiału. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża pod tynki 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku  
(np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
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Podłoże pod tynk musi być: 
o równe, 
o nośne i mocne, 
o wystarczająco stabilne, 
o jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
o szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
o wolne od wykwitów, 

 
5.3. Wykonanie tynków gipsowych 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do15 mm. 

Przy wykonywaniu tynków gipsowych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w 
zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
o mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami 
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

o obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz 
sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, 

o profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, 
dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku, 

o nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
o elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
o w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
o nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku 

np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – należy stosować 
odpowiednie profile tynkarskie, 

o tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
5.4. Wykonanie gładzi gipsowych 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba można 
zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. W przypadku szpachlowania większych 
powierzchni materiał można nakładać poprzez kilkakrotne nakładanie cieńszej warstwy lub poprzez nałożenie jednorazowo 
grubszej warstwy. Po nałożeniu materiał należy przegładzić szeroką pacą ze stali nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia. 
Po wstępnym stwardnieniu materiału, powierzchnia nadaje się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do 
szlifowania oraz za pomocą szlifierki mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych nierówności materiał należy 
ponownie aplikować warstwami o niewielkiej grubości, o ile zajdzie taka potrzeba – wielokrotnie (po całkowitym wyschnięciu 
warstwy wcześniejszej). Zaleca się kładzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5mm, nie stosować w warstwach poniżej 
1m. Wyschniętą warstwę należy przeszlifować, odpylić następnie zagruntować i pomalować. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do robót 
tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
o zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
o prawidłowości przygotowania podłoży, 
o przyczepności tynków do podłoża, 
o grubości tynków, 
o wyglądu powierzchni tynków, 
o prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
o wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2] oraz metr zamontowanego narożnika 
ochronnego [m]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów 
płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych 
elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej.  
 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
o pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
o poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 

Niedopuszczalne są: 
o wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni 

itp., 
o trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
o ocenę wyników badań, 
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
o stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.1. Normy 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów. 

 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 
zapewniania jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 
2003 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich w trakcie 
realizacji inwestycji, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa  
i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego 
stołu w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

  45442110-1 Malowane budynków. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca  
o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie powłok 
malarskich wnęki podokiennej, istniejącego sufitu wykończonego gładzią, a także nowoprojektowanych sufitów 
podwieszonych z gk i rigips farbami lateksowymi w kolorze białym półmatowym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego 
obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. 
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 

Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym 
Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się 
nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są 
za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł 
przygotować ofertę. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowaną 
ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie 
o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  

Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb. 

Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem!  
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

Szczegóły dotyczące materiałów zawarte w dokumentacji projektowej 
 
2.2.1. 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. 

2.2.2. Rozcieńczalniki 

Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb odpowiadające normom 
państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 
ich stosowania. 

2.2.3. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  

2.2.4. Środki gruntujące  

Przed malowaniem tynki należy pokryć gruntem głęboko wnikającym wg wymagań producenta farby. Należy stosować 
preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: farb, tynków.  
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować: 
o pędzle i wałki, 
o mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
o natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
o drabiny i rusztowania, 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  
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4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy dostosować tak by zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić przed mrozem.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na etykiecie 
opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego. Roboty nie powinny być prowadzone: 
o w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 

poniżej 0°C, 
 
5.3. Przygotowanie materiałów 

Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. Przy nanoszeniu 
mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności 
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych 
odcieniach, z reguły dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego 
właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub niewłaściwie przygotowane 
podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych warstw. Nie stosować na 
wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy usunąć powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy 
starej farby. 
 
5.5. Wykonanie robót 

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3. 

Sufity muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, widocznych zgrubień nakładania 
farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.  

Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, 
ślusarki okiennej itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą.  

Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną. 

Malowanie musi być wykonane przed założeniem listew przypodłogowych, listew podsufitowych i osprzętu elektrycznego. 

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o 
tej samej dacie produkcji, a prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z farbą uprzednio wymieszane między 
sobą w dużej kastrze. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
o sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
o sprawdzenie wsiąkliwości, 
o sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
o sprawdzenie czystości. 

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. 

6.2.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 14 dniach. 

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

Badania powinny obejmować: 
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
o sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

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 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót określonych niniejszą 
specyfikacją techniczną. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej.  
 
8.2. Odbiór podłoży 

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 do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.3. Wymagania przy odbiorze 

o 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. 

o Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

o Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
o Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 
o 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 budowy. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.1. Normy 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

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

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z położeniem płytek gresowych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
„Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci 
szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN  
i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem płytek na posadzce 
oraz na słupach i na wykuszach ściennych słupowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego 
obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. 
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie 
jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. 
Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii 
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone 
informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zabezpieczyć wszelkie informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on 
uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów 
opisanych w przedmiarze. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  
 
2.2. Materiały niezbędne do wykonania prac 

2.2.1. Płytki ceramiczne 

o Płytki lappato o wymiarze 60x60 cm w kolorze piaskowym 
o Płytki lappato o wymiarze 120x60 cm w kolorze piaskowym 

2.2.2. Materiały dodatkowe i mocujące 

o Preparat do gruntowania 
o Sucha zaprawa samopoziomująca 
o Fuga w kolorze dobranym do koloru płytek 
o Fugi dylatacyjne – elastyczne z wypełnieniem sznurem dylatacyjnym 
o Klej – o dużej elastyczności, rekomendowany przez producenta płytek, dostosowany do wielkości płytki i podłoża 
o Listwy dylatacyjne na łączeniu z innym materiałem 

 
Uwaga: 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać tym opisanym w dokumentacji projektowej. 
Elementy składowe powinny zostać dobrane indywidualnie do podłoża i mogą się różnić w zależności od 
producenta. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować: 
o szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
o szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
o narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
o packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
o łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
o poziomice, 
o wkładki dystansowe, 
o mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
o pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
o gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
o papier ścierny do szlifowania. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  



B-02.04.03 - PŁYTKI GRESOWE 

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE WNĘTRZ SALI GASTRONOMICZNEJ DO SYSTEMU SAMOOBSŁUGOWEGO WYDAWANIA POSIŁKÓW 
 W POSTACI SZWEDZKIEGO STOŁU W SANATORIUM MSW "ORION" W CIECHOCINKU 

Strona   44 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki glazurowane, w 
opakowaniach, można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
4.3. Transport materiałów 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości  
ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża – wylewka samopoziomująca 

Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suchej mieszanki do wylewek. Wylewka, 
układana na gotowym podłożu, jako warstwa pod właściwą posadzkę. Wylewka samopoziomująca winna być oddzielona od 
pionowych przegród budynku paskiem papy, lub przekładką styropianową do 0.5 cm. 
Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm. 
 
5.3. Okładziny i wykładziny 

Powierzchnię pod płytki należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni.  

Wyznaczyć linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z instrukcją 
producenta.  

Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa klejowa powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić 
na wykonanie okładziny/wykładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami 
poziomymi, począwszy od wyznaczonej linii.  

Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy 
klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.  

Po wykonaniu fragmentu okładziny/wykładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między 
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  

Wchodzenie na okładzinę i rozpoczęcie fugowania możliwe jest po około 4 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość 
użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).  

Dylatacje pomiędzy płytkami, spoiny wzdłuż narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić 
masą silikonową. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
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6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
o PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
o PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie. 
o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
o płaszczyzny poziomej lub spadków, 
o nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie powinny być większe 

niż 3 mm na całej długości łaty),  
o odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na długości 

łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki), 
o przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
o grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta 

w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową wykonania okładzin z płytek jest metr kwadratowy (m2). 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru wykładzin 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej.  

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
o okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
o w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Odbiór okładzin 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas 
prac.  
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Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
o wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
o prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
o przyczepności do podłoża, 
o szerokości i prostoliniowości spoin. 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
o ocenę wyników badań, 
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
o stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.1. Normy 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 14411:2007  Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian i sufitów, które 
zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali 
gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW 
"Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421146-9 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

 45410000-4  Obudowa instalacji z płyt gipsowo kartonowych 

 
1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń 
poza ciężarem własnym. 

Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub 
składać się z poszczególnych elementów.  

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika) 
przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub 
dachu. 

Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy 
montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta, ale powinny być 
sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie ścian i sufitów systemowych oraz okładzin ściennych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą  
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w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to 
takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Płyta GK 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 
 
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
Wymagania 

GKB 
Zwykła 

01 02 03 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje 
[mm] 

Grubość 12,5±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000÷3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. Masa 1m2 płyty o 
grubości [kg] 

12,5 ≤12,5 

5. Wilgotność [%]  
6. Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- 

7. Nasiąkliwość [%] - 
8. Oznakowanie  nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość;  

PN .....................;  
data produkcji 

 szary jasny 
 niebieska 

 

Grubość 
nominalna 

płyty gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 

2.2.2. Płyta sufitowa perforowana 

Płyta gipsowo-kartonowa  z perforacją kwadratową 12x12 mm ułożoną w pola. 
Produkt zgodny z normą PN-EN 520+A1:2012. 
 
Służy do wykonywania dźwiękochłonnych, monolitycznych sufitów podwieszanych. 
 
Produkt referencyjny: Rigips Gyptone Big Quattro 44 lub rozwiązanie równoważne 

2.2.3. Inne 

o szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 
o klej gipsowy do mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
o kształtki stalowe ocynkowane wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 
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o taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania 
spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

o uszczelki obwodowe do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
o profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych 
o profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. 
o wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym. 
o woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1004:2008 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin systemowych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica 
wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion 
murarski. Narzędzia zalecane do montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, 
metrówka, poziomica 1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, 
wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
o noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 
o pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
o elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 

budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów), 
o narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji:  

− nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), 
− podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji): 
− poziomice (tradycyjne, laserowe), 
− linki murarskie. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  
 
4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
o nazwę i adres producenta, 
o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
o datę produkcji i nr partii, 
o wymiary, 
o liczbę sztuk w pakiecie, 
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o numer aprobaty technicznej, 
o nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
o znak budowlany. 

Produkty o deklarowanej zgodności z normą EN 13964 winny być znakowane znakiem CE, czego potwierdzeniem jest 
Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na 
suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie 
lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna 
na drugiej. 

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed 
zawilgoceniem. 

Rozpakowanie materiału: opakowanie kartonów - rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych 
bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów sufitowych i ściennych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem prac montażowych 
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. Montaż sufitów i ścian systemowych 

Mocowanie sufitów i ścian systemowych należy wykonać przy pomocy elementów systemowych (łączników, rusztów, itp.) 
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją. Instrukcja montażu oraz elementy konstrukcyjne sufitów mogą różnić 
się w zależności od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montażu elementów, w razie wątpliwości co do 
montażu należy skonsultować się z ich producentem oraz twórcą dokumentacji projektowej. 

Ściany w systemie szkieletowych ścian gipsowo - kartonowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu z 
zastosowaniem wszystkich akcesoriów dla utrzymanie należytego wykonania oraz parametrów technicznych w szczególności 
pożarowych i akustycznych, z wykorzystaniem z kołków rozporowych, blachowkrętów, taśmy uszczelniającej oraz taśmy 
zbrojącej na połączeniu płyt, szpachlowane i zatarte na gładko. Wykonanie prac szpachlowych należy przeprowadzać w 
odpowiedniej temperaturze i przy odpowiedniej wilgotności, zalecanych przez producenta. Ściany należy dylatować co 15m. 

W miejscach wskazanych w dokumentacji należy płytę gipsowo-kartonową przyklejać do ściany przy pomocy kleju gipsowego. 

Siatkę mocować zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta. 

5.3.1. Cięcie płyt gipsowych 

Nacinanie i przycinanie płyt powinno się wykonywać na odpowiedniej wysokości. Płytę należy naciąć nożem lub specjalnym 
nożem do płyt na wcześniej oznaczonym miejscu za pomocą linijki itd. 

Cięcie płyt można wykonać również przy pomocy piły ręcznej bądź piły elektrycznej. Przy stosowaniu piły elektrycznej 
wskazane jest odsysanie pyłu za pomocą odkurzacza lub zastosowanie piły elektrycznej z regulowaną ilością obrotów. Z 
zasady powinno się używać piły tarczowej z zębami ze spieków ceramicznych. Przy wycięciach w kształcie kątów należy z 
jednej strony naciąć piłą, drugą naciąć nożem i wyłamać; przy wycięciach w kształcie litery U należy z dwóch stron przeciąć 
piłą, a pozostały odcinek zarysować i złamać. Krawędzie płyt można gładko strugać jedynie w przypadku, gdy krawędzie płyt 
są zewnętrznymi rogami lub krawędziami. Krawędź złamania w żaden sposób nie przeszkadza w późniejszym spoinowaniu. 

5.3.2. Łamanie płyt gipsowych 

Płytę należy położyć na stole lub stercie płyt w taki sposób, aby linia nacięcia pokrywała się z jego krawędzią, większa część 
płyty musi zawsze leżeć na stercie płyt. Wystającą część należy złamać wzdłuż krawędzi. Nie jest konieczne nacinanie płyty z 
drugiej strony. 
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5.3.3. Szpachlowanie spoin i wkrętów 

Szpachlowanie składa się z nałożenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania końcowego (delikatne szpachlowanie 
końcowe). Przed rozpoczęciem szpachlowania końcowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna być już wysuszona. 
Spoiny płyt należy wypełnić całkowicie za pomocą kielni lub szpachli masą szpachlową i wyrównać. Szpachlować należy 
również wbudowane elementy mocujące i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierówności należy po stwardnieniu masy 
szpachlowej wygładzić (kratką do szlifowania lub papierem ściernym, ziarnistość 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pyłu 
następuje delikatne szpachlowanie. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
o Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń). 
o Zgodność wymiarów z dokumentacją projektową. 
o Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania po wykonaniu robót 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
o Sprawdzenia zgodności wykonanych ścian i sufitów podwieszonych z dokumentacją projektową. 
o Sprawdzenie poprawności wykonania ścian i sufitów podwieszanych. 
o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ± 1mm na długości 5m). 
o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 
o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 

podwieszonego. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST są: 
o dostawa i montaż sufitów podwieszanych lub ścian systemowych – m2. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej.  
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8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i 
luźnych resztek zaprawy lub betonu.  
 
8.3. Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez 
dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi 
producenta.  

Odbiór montażu konstrukcji  

o sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
o sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków. 

Odbiór montażu sufitów i ścian systemowych 

o sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 
o sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu, 
o sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 
o sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd). 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 

od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
szt. na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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10.1. Normy 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  Tolerancje 

wymiarów i przekroju poprzecznego.  
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej 

- Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i 
drobnozwojny. 

PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej - 
Część 4: Wkręty samogwintujące 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania (wartości kalorycznej). 
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 

dźwięku. 
PN-EN ISO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 
PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności. wymiarowej w 

określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 
PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości. 
PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości. 
PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności. 
PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych. 
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac wykończeniowych 
polegających na montażu elementów gotowych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w 
postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem lustra w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  

Wszystkie materiały oraz sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu użyte do wykonania prac określonych niniejszą ST muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 
materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
(znak B lub CE). 

Parametry materiałów - zgodnie z dokumentacja projektową oraz zaleceniami inwestora. 
 

2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

o Lustro o wymiarze 328x224 cm 
o Lustro o wymiarze 348x328 cm 
o Klej do mocowania lustra 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. By w sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość 
należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  
 
4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzić 
ręcznie lub mechanicznie.  
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca m.in: 
o nazwę i adres producenta, 
o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
o datę produkcji i nr partii, 
o wymiary, 
o liczbę sztuk w pakiecie, 
o numer aprobaty technicznej, 
o nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
o znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
 
Lustra mocować w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej.  
 
8.2. Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy, dokumentacją projektową oraz ST. W takim wypadku należy dokonać poprawek i 
przeprowadzić badania związane z kontrolą jakości ponownie. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.1. Inne dokumenty 

Instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych. 



E-00.02.01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE WNĘTRZ SALI GASTRONOMICZNEJ DO SYSTEMU SAMOOBSŁUGOWEGO WYDAWANIA POSIŁKÓW  
W POSTACI SZWEDZKIEGO STOŁU W SANATORIUM MSW "ORION" W CIECHOCINKU 

Strona   59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E - 00.02.01 
 
 
 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 
 
 
 
 



E-00.02.01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE WNĘTRZ SALI GASTRONOMICZNEJ DO SYSTEMU SAMOOBSŁUGOWEGO WYDAWANIA POSIŁKÓW  
W POSTACI SZWEDZKIEGO STOŁU W SANATORIUM MSW "ORION" W CIECHOCINKU 

Strona   60 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej, które 
zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali 
gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW 
"Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

  45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych. 

  45312311-0 Instalowanie o świetlenia. 

  45315100-0 Instalacyjne roboty elektryczne 

  45315000-8 
Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej 
grzewczej oraz innego elektrycznego sprzętu budowlanego 

  45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

  45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

  45314300-4 Instalowanie infrastruktury i okablowania 

  45314310-7 Układanie kabli 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 1.1.  
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.3. a także podanymi poniżej: 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego 
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co 
do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane 
miejsce. 
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp.  

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

o przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
o drabinki instalacyjne, 
o koryta i korytka instalacyjne, 
o kanały i listwy instalacyjne, 
o rury instalacyjne, 
o kanały podłogowe, 
o systemy mocujące, 
o puszki elektroinstalacyjne, 
o końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
o pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii 
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, 
przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska 
przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła 
fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła 
w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej 
za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji elektrycznej przy 
użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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 Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa 
na koszt Wykonawcy. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 
poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również posiadać 
odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać 
przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować przewody, 
kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 
o dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
o wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 

opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

o oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
o wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
o wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

o Szynoprzewody 
o Oświetlenie na szynoprzewodzie PXF Lighting ES MR 16 Spotline w kolorze srebrnoszarym lub rozwiązanie 

równoważne 
o Taśma LED RGB 
o Oprawa sufitowa 
o Oprawa awaryjna LED AT 
o Oprawa ewakuacyjna LED 
o Puszki pojedyncze o średnicy do 60 mm 
o Przycisk 1-biegunowy 
o Głośnik sufitowy 70W 
o Wypusty głośnikowe 
o Zasilacz LED 
o Rozdzielnia R 
o Oprawy kinkietowe Spotline Open Gril w kolorze srebrnoszarym lub rozwiązanie równoważne 
o Gniazda 1 faz. 16A/Z (dla urządzeń technologicznych kuchni gniazda wtykowe szczelne) 
o Przewód YDY 3x1,5 mm2 
o Przewód YDY 3x2,5 mm2 
o Przewód YDY 5x2,5 mm2 
o Kabel YKY 5x10 mm2 
o Rurka RL 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) ST, 
o są właściwie oznakowane i opakowane, 
o spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

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

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając 
w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Całość prac wykonać zgodnie z 
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami. 
Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z eksploatacją energii 
elektrycznej. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby przeszkolone i 
posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe 
(badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń. W czasie prowadzenia robót należy stosować się do 
„Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. 
Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową. 
Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i wcześniej wykonanymi 
instalacjami. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 
5.2. Roboty montażowo-instalacyjne instalacji elektrycznej 

5.2.1. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać, jako sztywne lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, 
podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
Budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.2.2. Układanie instalacji 

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
o w wykonaniu zwykłym, 
o w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
o pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
o w rurkach instalacyjnych p/t 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za 
pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk 
pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

5.2.3. Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką 
oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania 
żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 

5.2.4. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

o przemieszczenie w strefie montażowej, 
o rozpakowanie, 
o ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
o wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
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o trasowanie, 
o wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 

otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
o osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem, 
o montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas 
o mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 
o podłączenie uziemienia, 
o sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości 

przejść i dróg ewakuacyjnych, 
o sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu 

5.2.5. Instalacja gniazd wtykowych 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach 
należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie 
wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze 
stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do 
prawego bieguna. 

5.2.6. Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane:  
o przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,  
o w pobliżu schodów,  
o w pobliżu każdej zmiany poziomu,  
o obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,  
o przy każdej zmianie kierunku,  
o przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,  
o na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,  
o w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,  
o w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych montowane w stropach należy 
mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch 
wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

5.2.7. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
o pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
o pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
o pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
o pomiary rezystancji uziemień (nie może przekraczać 10Ω). 

Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie linii zasilających polegające na odłączeniu kabli i przewodów, badanie ciągłości 
żył roboczych i powrotnych, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, próbę napięciowa izolacji, próbę napięciową powłoki 
podłączenie kabli lub przewodów oraz sporządzenie protokołów z pomiarów i badań wraz z oceną. Dla rozdzielnic 
energetycznych nn 0,4kV wymagane są następujące pomiary i próby: 
o kontrola mechaniczna dokręcenia śrub, 
o sprawdzenie całości układu oraz przeprowadzenie prób funkcjonalnych, 
o nastawienie i sprawdzenie działania wyzwalaczy elektroenergetycznych i termicznych. 

 
 

6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
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Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób i pomiarów. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora 
i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z ich wyniki zostaną 
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby i pomiary będą mogły zostać przeprowadzone 
jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez 
pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób i pomiarów Wykonawca będzie zobowiązany do 
wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej 
elementami na swój koszt (materiał i robocizna). W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie 
prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich obowiązków 
Wykonawcy. Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z 
projektem.  
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczególności kontrola powinna 
obejmować:  
o sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych, 
o sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową trasy linii kablowych, 
o badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (badanie skuteczności samoczynnego wyłączania), 
o badanie skuteczności izolacji. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w 
normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto należy wykonać 
sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
o zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
o zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
o stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
o pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.  

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu woltomierza, 
którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być 
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
o stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
o sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
o poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu, 
o poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
o poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
o pomiarach rezystancji izolacji. 
o Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 

wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o 
napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 
PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor 
nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych 
prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
o przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
o instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 

innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem 
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

Poniżej podano wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji elektrycznych: 
o projekt budowlany, 
o dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonawstwa), 
o oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac, 
o oświadczenie wykonawcy(ów) o zakończeniu prac, 
o dziennik budowy, 
o protokół sprawdzenia oporności izolacji przewodów elektrycznych, 
o protokół pomiaru uziemień, 
o protokół z badania instalacji odgromowej (metryka), 
o protokół ze sprawdzenia działania środków zapewniających ochronę przeciwporażeniową, 
o protokoły z przeprowadzonych prób poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych, 
o protokół z badania instalacji i urządzeń oświetlenia elektrycznego, 
o protokoły z przeprowadzonych szkoleń, 
o protokół z badania instalacji i urządzeń technologicznych, 
o świadectwa zgodności, certyfikaty i atesty dla materiałów wbudowanych. 

Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej w dniu odbioru na obiekcie. 
 
UWAGI:  
o Przynajmniej raz dziennie sprawdzić wzrokowo prawidłowość działania opraw oświetlenia ewakuacyjnego. 
o Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić zadziałanie oświetlenia ewakuacyjnego na czas potrzebny do upewnienia się, 

że każda lampa świeci. Na końcu testu okresowego należy przywrócić zasilanie podstawowe i sprawdzić każdą lampę 
kontrolną czy wykazują one przywrócenie zasilania podstawowego. 

o Przynajmniej raz w roku sprawdzić zadziałanie oraz stan oświetlenia ewakuacyjnego. Próba musi trwać min 1godz. 
Wszystkie oprawy muszą świecić przez ten czas. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.1. Normy 

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

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

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

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

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

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

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

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

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

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic. 

PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-702: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i fontanny. 

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-705: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze. 

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

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych. 
PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodów. Opaski przewodów do instalacji elektrycznych 
PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów. 
PN-EN 60446:2006 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2011  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Część 1: 

Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2007  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych 

domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne. 
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PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2007  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.. 
PN-EN 61008-1:2013-05  Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do 

użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2013-06  Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 

użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 

750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 

V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-86/E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
 
10.2. Ustawy i rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
 
10.3. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych – instalacji 
kanalizacyjnej dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego 
wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi 
ścieki do przyłącza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodpływowego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych oraz odtworzenia warstw 
posadzki. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

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”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o co najmniej nie gorszych 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.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  

Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania robót 

o Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC Ø200 
o Styropian 
o Folia PE 
o Keramzyt 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac 
budowy. 
 



S-00.02.01 - INSTALACJA KANALIZACYJNA 

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE WNĘTRZ SALI GASTRONOMICZNEJ DO SYSTEMU SAMOOBSŁUGOWEGO WYDAWANIA POSIŁKÓW  
W POSTACI SZWEDZKIEGO STOŁU W SANATORIUM MSW "ORION" W CIECHOCINKU 

Strona   73 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

o Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
o Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez  

podklinowanie lub inny sposób. 
o Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. 
o W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu 

wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
o Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 

z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
o Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
o Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
o Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 

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

o Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

o Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na 
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami 
Inspektora.  

Systemy montażu rur należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur. 
 
5.2. Prowadzenie przewodów 

Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić z określonym spadkiem i w kierunku przyłącza, zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i rozchodzenia się 
hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-
02151/02. W punktach odpływu należy stosować dodatkowe mocowania. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od 
przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 
termiczną. Przewody pod posadzką układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.  
 
5.3. Piony 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej 
średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionów prowadzących ścieki z misek 
ustępowych 0,10 m. 
 
5.4. Połączenia rur 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą 
być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań odpowiednich norm PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002. 

5.4.1. Cięcie rur 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas 
cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby 
zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą 
pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 
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5.4.2. Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić 
go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. 
Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
 
5.5. Próby szczelności 

Po wykonaniu kanalizacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 
 
5.6. Prace odtworzeniowe posadzki 

Po wykonaniu montażu rur i przeprowadzeniu prób szczelności należy wykonać prace odtworzeniowe posadzki. 
Rury należy zasypać keramzytem. Warstwę należy zagęścić. 
Następnie należy ułożyć styropian. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie 
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin. 
Folię należy układać na warstwie styropianu bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania 
powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. 
Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 25 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do 
elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii 
klejone taśmą dwustronną. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
 
6.2. Kontrola, pomiary, badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
o określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych), 
o stwierdzenie, że elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji kanalizacyjnych, 

odpowiadają założeniom projektowym, 
o ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
o ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
o ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 
o kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
o sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 

dokładnością do 1 cm, 
o badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
o sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
o badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego, 
o badanie odchylenia osi kanałów, 
o sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
o badanie odchylenia spadku kanałów, 
o sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
o sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
o badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
o sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
o sprawdzenie wykonanych izolacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji, metr kwadratowy [m2] wykonania podsypki i 
zasypki rur oraz wykonania warstwy izolacji termicznej i poślizgowej. 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów 
budynków. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. 
Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
o roboty montanowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
o wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
o wykonana izolacja, 
o zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
 
10.1. Normy 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym 
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) 
(PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 



S-00.02.01 - INSTALACJA KANALIZACYJNA 

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE WNĘTRZ SALI GASTRONOMICZNEJ DO SYSTEMU SAMOOBSŁUGOWEGO WYDAWANIA POSIŁKÓW  
W POSTACI SZWEDZKIEGO STOŁU W SANATORIUM MSW "ORION" W CIECHOCINKU 

Strona   76 

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2003  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

 
10.2. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych – instalacji C.O. 
dla zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania 
posiłków w postaci szwedzkiego stołu w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 
powietrza 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 

  45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w 
budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20 °C. 

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza 
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą (dla rur stalowych ocynkowanych 
średnica wewnętrzna) wyrażona w milimetrach. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji C.O. 
spełniającej aktualne wymagania Warunków Technicznych określonych w dokumentacji projektowej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

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”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 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.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  

Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
o deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów – instalacja centralnego ogrzewania 

o rury PEX Ø16 
o grzejniki typu Purmo CV11 400x2000 lub rozwiązanie równoważne 
o zawór odcinający grzejnikowy kątowy dn15 
o głowica termostatyczna do grzejników płytowych z wbudowanym zaworem termostatycznym 

 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  
 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Przewody i kształtki 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 
Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby je uszkodzić. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1 m.  

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy 
pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały 
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 
drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 
(szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały 
nieprzepuszczające światła.  

4.2.2. 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 oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

4.2.3. Izolacje termiczne 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej 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 PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O.. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania 
i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
 
5.2. Montaż instalacji 

5.2.1. Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
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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: 
o wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
o przecinanie rur, 
o założenie tulei ochronnych, 
o ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
o wykonanie połączeń. 

Wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć oznaczone średnice. Wykonanie 
instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem technicznym.  

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub tras rurociągów do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w 
przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości 
użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy nieuległy uszkodzeniu podczas 
transportu lub składowania. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (5 ‰) tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzania instalacji.  

Przewody poziome prowadzone przy ścianach 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 powinny spoczywać na podporach przesuwnych i stałych, usytuowanych w n/w odstępach maksymalnych: 

Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub obudowy od ściany 
stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla przewodów o średnicy:  
o 25 mm - 3 cm  
o 32 ÷50 mm - 5 cm  
o 65 ÷ 80 mm -7cm  
o 100 mm - 10 cm  

Długość gałązek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem.  

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji),  

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  

Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami 
budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego. Piony łączyć z poziomami za pomocą 
ramion kompensacyjnych o długości ok.1,0 m.  

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  

W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować następując kolejność, od najwyżej 
położonych: 
o przewody c.o.. 
o przewody c.w. 
o przewody wodociągowe  
o przewody kanalizacyjne 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  

Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne odległości rurociągów 
wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.  

Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub osłonięcie folią. 

Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i armatury.  
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5.2.2. Montaż grzejników  

Grzejniki montować w n/w odległościach minimalnych: 8 cm od podłogi i 8 cm od spodu parapetu.  

Do zakończenia ewentualnych robót wykończeniowych grzejniki powinny być zamontowane w oryginalnych opakowaniach.  

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 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. Wsporniki, uchwyty i stojaki 
grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany (przegrody 
budowlanej) tak, aby grzejnik opierał si całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.  

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż.  

Montaż zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.  

5.2.3. Montaż armatury  

Zainstalowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Sposób instalacji powinien umożliwiać jej obsługę i konserwację. Armaturę na przewodach instalować tak, 
aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny a oznaczeniem kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do 
przegród lub konstrukcji wsporczych. Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupę pionów w budynku wysokość 
2-3 kondygnacji, lecz obsługująca nie więcej niż 20-25 grzejników, należ wyposażyć w zawory odcinające z armaturą 
spustową, montowane na podejściu zasilającym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te powinny być zamontowane 
w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody po ich odcięciu, armatura spustowa powinna znajdować się przed grzybkiem zaworu, 
patrząc od strony pionu, i być zaopatrzona w złączkę do węża. 

5.2.4. Montaż podpór 

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. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

5.2.5. Izolacja termiczna  

Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.  

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej 
instalacji.  

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 
z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  

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. 

5.2.6. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji  

5.2.6.1. Regulacja instalacji 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne w budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych 
wad. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględniony w protokole odbioru.  
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Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy 
regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 
stanie zimnym.  

Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte.  

5.2.6.2. Odpowietrzenie instalacji  

Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji.  

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w 
projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 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.  

5.2.6.3. Badanie szczelności  

Instalacje grzewcze po wykonaniu poddać próbie szczelności. Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć i przepłukać. 
W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. 

Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Minimalne ciśnienie próbne = probocze + 0,2 MPa. 

Na przewodach zasilających i powrotnych zaznaczyć kierunki przepływu w kolorach „zimny”, „ciepły”. 

Urządzenia należy poddać próbom ciśnieniowym wg DTR Producenta. 

5.2.6.4. Płukanie instalacji 

Przed regulacją głowic na zaworach termostatycznych, całą instalację należy dokładnie, co najmniej dwukrotnie przepłukać. 

Prędkość wody płuczącej powinna wynosić 2m/s. Na czas płukania otworzyć zawory spustowe. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 
6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
o sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
o sprawdzenie szczelności instalacji, 
o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
o sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
o sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
o sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
o zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 
o protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
o aktualność Dokumentacji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
o protokoły badań szczelności całej instalacji  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane 
do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji c.o. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
o Dokumentacja powykonawcza, 
o Dziennik budowy, 
o Atesty i zaświadczenia, 
o Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały 

zakryte, 
o Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
o Protokoły wykonania płukania instalacji c.o.. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
 
 

10. DOKUMENY ODNIESIENIA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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10.1. Normy 

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metody obliczania (wersja angielska) 

PN-EN ISO 10077-1:2017- 10  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne (wersja angielska) 

PN-EN ISO 10211:2017-09  Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. 
Obliczenia szczegółowe 

PN-EN ISO 13370:2017-09  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody 
obliczania  

PN-EN ISO 14683:2017-09  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-EN 12831-1:2017- 08  Charakterystyka energetyczna budynków. Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego. Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3 

PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

PN-82/B – 0242 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B – 0243 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-EN 1333:2008   Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicje i dobór PN 
PN-EN 215:2005  Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:2015-02  Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:2015-02  Grzejniki i konwektory – Część 1: Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN ISO 13789:2017-10  Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki przenoszenia ciepła przez 

przenikanie i wentylację. Metoda obliczani. 
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych - wewnętrznych 
instalacji klimatyzacji, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i 
dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu 
w Sanatorium MSW "Orion" w Ciechocinku”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 1.1.  
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich normach a w szczególności  
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania wewnętrznych instalacji 
klimatyzacji przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych, zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji projektowej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  

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”. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej 
nie gorszych 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. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne  z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej.  
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Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów instalacji klimatyzacji 

Uwaga: Szczegółowe informacje zawarte w dokumentacji projektowej. 
 
o Klimatyzator sufitowy o mocy 4,5 kW 
o Rury PVC do odprowadzania skroplin 
o Rury miedziane z izolacją do klimatyzacji 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac 
budowy. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji należy 
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Klimatyzatory należy składować w magazynach zamkniętych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem, wymogami opracowań Warunków technicznych wykonania i odbioru 
instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcją producenta. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

o wytyczenie trasy przebiegu przewodów, 
o ustalenie miejsc wykonania podejść, 
o lokalizacja jednostek wewnętrznych, 
o wykonanie przekuć, bruzd. 

 
5.3. Montaż rur  

Przy montażu przewodów, kształtek, armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne, instrukcje i dokumentacje techniczno-
ruchowe producentów. Proces łączenia przewodów i kształtek przeprowadzić bezwzględnie i ściśle wg instrukcji dostarczonej 
przez producenta systemu.  
 
5.4. Eksploatacja i serwis instalacji 

Należy zapewnić stały serwis systemu i urządzeń wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. Serwis powinien być 
opisany i stanowić dokument obsługi systemu.  

Opisywany powinien być stan sprawności technicznej urządzeń, zaistniałe usterki, wykonane naprawy, wymiana filtrów, 
czyszczenia wymienników ciepła układów klimatyzacyjnych. 

Należy okresowo dokonywać czyszczenia klimatyzatorów (dwa razy w roku tj. na początku okresu wiosennego oraz na końcu 
okresu jesiennego). 
 
5.5. Posadowienie urządzeń 

Wszystkie urządzenia objęte niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy uwzględnieniu ich wymiarów 
całkowitych i ciężarów.  
Kliatyzatory należy mocować w suficie podwieszanym za pomocą specjalnych uchwytów. 

Lokalizacja urządzeń powinna zostać skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchową. 

Należy także przewidzieć odpowiednie uszczelnienie po zakończonym montażu. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki 
Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z ich wyniki zostaną 
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po 
uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników 
Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich 
powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich 
uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się 
Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie 
wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy. 
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6.2. Kontrola jakości robót. 

o Sprawdzenie szczelności instalacji 
o Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  
o Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
o Regulacja parametrów systemu  

 
6.3. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 

Badania, jakości robót należy przeprowadzić w następujących fazach: 
o przed zakryciem stropów podwieszonych, zakryciem kanałów oraz przed zamurowaniem bruzd i przejść przewodów przez 

przegrody budowlane 
o przed nałożeniem izolacji 
o po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji 
o w okresie gwarancyjnym 

 
6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urządzeń 

Uruchomienie instalacji musi się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych. 
 
6.5. Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu prac montażowych i odbiorze instalacji należy skompletować dokumentację techniczną ruchową 
dostarczonych urządzeń, zaktualizować dokumentację wykonawczą instalacji na dokumentację powykonawczą, 
skompletować protokoły odbiorów częściowych i końcowy. Zebrane dokumenty należy dołączyć do książki eksploatacji 
urządzeń. Książka ta powinna zostać przekazana wraz z protokółem odbioru końcowego przyszłym użytkownikom instalacji. 
 
6.6. Wytyczne eksploatacji 

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów jest eksploatacja zgodna z 
instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych służb eksploatacyjnych, które powinny 
sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy 
przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych 
urządzeń. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
o Montaż przewodów instalacyjnych – m2, 
o Montaż uzbrojenia - klimatyzatorów - szt. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. Odbiór techniczny 

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych  i robót budowlanych. Z wszystkich 
prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. 
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Podczas odbioru wykonać następujące badania: 
o oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem, 
o sprawdzenie wymiarów kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z zatwierdzonym projektem, 
o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów. 

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi: 
o oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą, 
o protokoły pomiarów przepływów, 
o protokoły pomiarów hałasu, 
o dokumentację powykonawczą, 
o DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji, 
o Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty związane), 
o gwarancje i warunki gwarancji. 

 
8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
o zgodność wykonania z dokumentacją projektową, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od 

dokumentacji projektowej, 
o zgodność wykonania z niniejsza Specyfikacją Techniczną (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a w przypadku 

odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru, 

o kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru. 

Zakres i opis szczegółowy badań przy odbiorze technicznym, należy przyjąć wg PN-B-10440:1978. Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji klimatyzacji, należy przyjąć wg PN-EN 12599. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
 
10.1. Normy 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Część 2: 
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-EN 12102-1:2018-03 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych  
i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami – Wyznaczanie poziomu mocy 
akustycznej – Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania  
i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych. 

 
10.2. Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. 

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

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

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 
(Dz.U.98.55-362) 
 
10.3. Inne dokumenty 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku. 

Przepisy i wymagania SANEPID. 


