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 ST-OO - WYMAGANIA OGÓLNE  
 
0.1 WSTĘP 
 
0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-OO 

Specyfikacje Techniczne ST-OO zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwą: 

 Rozbudowa Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach  
 
0.1.2 Przedmiot i cel inwestycji. 

Przedmiotem Inwestycji rozbudowa budynku Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w 
miejscowości Wietszyce dz nr 46 obręb Wietszyce, gmina Pęcław 
 
W zakres Inwestycji wchodzić będzie: 
 

1. Roboty rozbiórkowe 
2. Roboty ziemne 
3. Roboty budowlano montaŜowe 
4. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu – place, dojścia 
5. Roboty instalacji sanitarnych 
6. Roboty instalacji elektrycznych 

 
0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych, w 
pkt. 0.1.2 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
 

0.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

ST-01       Roboty rozbiórkowe 
 ST-02 Roboty ziemne 
 ST-03 Roboty budowlano montaŜowe  
 
2. W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

0.1.5 Określenia podstawowe 

UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

Kierownik Budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

Materiały,  wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera (inspektora nadzoru), 

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Wyceniony Przedmiar Robót -- Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 
jego Oferty. 

 
 
0.1.6     Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami InŜyniera. 

 
 
0.1.6.1 Przekazanie Placu Budowy 

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla Robót, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i 
Specyfikacje Techniczne. 

 
0.1.6.2 Dokumentacja Projektowa 

W Dokumentacji Przetargowej zawarte są rysunki, stanowiące integralną część Dokumentacji 
Projektowej (Projektu Budowlanego). 

Rysunki te pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. 
 
 
0.1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od InŜyniera, po przyznaniu Kontraktu, 2 egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej (Projekt Budowlany) na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania oferty 
pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie INśYNIERA 

 
 
0.1.6.4       Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.  Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

  Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczanych 

przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP, jak równieŜ dokumenty odbiorowe 
z Urzędem Dozoru Technicznego. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

 
0.1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez InŜyniera 
są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów określonych 
według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej 
kolejności pod względem waŜności: 

 Dokumentacja Projektowa 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Przedmiary robót 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić InŜyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 
uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z projektem 
budowlanym jak równieŜ ze Specyfikacją Techniczną . 

 
 
0.1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przekazanego placu budowy w sposób 
uniemoŜliwiający dostęp osób postronnych przez cały okres realizacji kontraktu od Daty 
Rozpoczęcia aŜ do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 
 
 

0.1.6.7 Tablice Informacyjno Ostrzegawcze o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
InŜynierem 

1. tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 
InŜyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 
okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 
 
0.1.6.8 Ochrona przeciwpoŜarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

2. Na terenie budowy, Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4.     Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane poŜarem wywołanym w 

  efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 
0.1.6.9   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały. które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. nie będą dopuszczone do uŜycia. 

2. Nie dopuszcza się do uŜycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym, niŜ dopuszczalne. 
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0.1.6.10  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 03.47.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

3. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 
 
0.1.6.11      Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz / lub prywatnej. 

2. Jeśli W związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi o tym fakcie UŜytkownika a takŜe InŜyniera. 

      Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi słuŜbami 
      specjalistycznymi. 

 
 

0.2 MATERIAŁY 

 
0.2.1 Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

- być nowe i nieuŜywane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nic wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równieŜ i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
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0.3 SPRZĘT 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

2. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami BHP i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

           sprzętu do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

4. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 
 
 

0.4 TRANSPORT 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewoŜonych 
Materiałów. 

 
 
 
 

0.5 WYKONANIE ROBÓT  
 
0.5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

      1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów 
              i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. 

3. Polecenia InŜyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niŜ w 
terminie wyznaczonym przez InŜyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
 
0.5.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 -  
0.5.2.1 Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów.  

3. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
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0.5.2.2 Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera. 

 
0.5.2.6   Badania prowadzone przez InŜyniera 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. InŜynier będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

3. InŜynier moŜe na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenia badań 
powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W 
takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

 
0.5.2.7     Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi. 
kaŜda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi. 

3. InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜne legalizacje. mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
0.5.3 DOKUMENTY BUDOWY  
 
0.5.3.1 Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy. 

3. KaŜdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Wpisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 



 

 8 

InŜynierowi do ustosunkowania się. 

5. Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
 
0.5.3.2 Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się — oprócz wymienionych powyŜej — następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację inwestycji, 

- protokoły przekazania Placu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Świadectwa Przejęcia Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 
 
0.5.3.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy naleŜy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naleŜy go natychmiast odtworzyć 
w formie przewidzianej prawem. 

3. InŜynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. NaleŜy teŜ je udostępniać 
Zamawiającemu na jego Ŝyczenie. 

 
 
 

0.6 OBMIAR ROBÓT  
 
0.6.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentację 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy 
zostaną poprawione według pisemnych instrukcji InŜyniera. 
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0.7 ODBIÓR ROBÓT  
 
0.7.1 Rodzaje odbiorów 

1. W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji. 

 

0.7.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy. 
 

0.7.3 Świadectwo Przejęcia Robót 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
 

0.7.4 Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez InŜyniera. 

2. Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- dokumentację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i Polecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

- Dziennik Budowy  

- wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem 
zapewnienia jakości, 

- atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

- sprawozdanie techniczne, 

- instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technicznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

0.7.5 Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu 
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót — odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności 
za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz 
tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad omówionych powyŜej. 
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0.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2~ marca 1972 
r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13. poz. 93). 

 
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) 

 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznic z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest W pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-01. Roboty rozbiórkowe 
 
 
1.1 WSTĘP 
 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 

rozbiórkowych w budynku Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w miejscowości 

Wietszyce dostosowujące go pod nowe potrzeby uŜytkownika. 
 
 
1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji ST-00 – wymagania ogólne 

 
 
1.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót rozbiórkowych ścian, pokrycia 

dachowego, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń instalacji sanitarnych oraz innych 

elementów niezbędnych do przystosowania budynku pod nowe potrzeby wraz z wywiezieniem 

materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 
 
Roboty rozbiórkowe  
 

Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych potrzeb niesie za sobą konieczność 

wykonania robót rozbiórkowych. 
Do wyburzeniu przewidziano większość ścianek działowych oraz wykonanie przebić w ścianach 

konstrukcyjnych w celu wykonania nowych otworów drzwiowych. NadproŜa drzwiowe w nowych 

otworach wykonać z kształtowników stalowych. 
W pomieszczeniach do rozbiórek przewidziano posadzki. W części budynku naleŜy przeprowadzić 

rozbiórkę stropodachu. Na całości dachu naleŜy przeprowadzić rozbiórkę pokrycia papowego. 
Do demontaŜu przewidziano całą stolarkę okienną i drzwiową. W pomieszczeniach sanitarnych skuć 

płytki glazurowane ze ścian..  
W robotach przewidziano demontaŜ urządzeń i armatury sanitarnej i elektrycznej. 
Szczegóły prac rozbiórkowych wg rysunku – plan wyburzeń 

  
 
1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 

 

1.3      Wymagania dotyczące Robót 
 
1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00. 
 

 1.4 MATERIAŁY 
  - stemple budowlane 
  - deski i bale drewniane 
  - klamry zabezpieczające 
   
  Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-72/8932-0l. 
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 1.5 SPRZĘT 
   

Sprzęt wykorzystywany przy prowadzeniu robót rozbiórkowych powinien być dostosowany do charakteru 

prowadzonych prac 
  - oskardy 
  - młoty 
  - łomy 
 
 
1.6 TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu — odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
1.7 WYKONANIE ROBÓT  
 
1.7.1 Wymagania ogólne 
 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00 
 

Wymagania te dotyczą całego zakresu Robot rozbiórkowych: 
 
 
1.7.2 Warunki szczególne wykonania Robót 
 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe są nierozłącznie związane z remontem, modernizacją lub 

przebudową obiektu budowlanego. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu. Odłączyć media mogące być zagroŜeniem dla pracowników prowadzących 

roboty. W celu bezpiecznego prowadzenia prac naleŜy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia 

jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, właściwe podstemplowanie istniejących stropów i 

podciągów, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do 

usuwania z budynku materiałów rozbiórkowych. 
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 

odpowiednio mocowanymi barierami, a rusztowanie i pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeŜne. 

Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych naleŜy zaopatrzyć w odzieŜ ochronną, 

hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia uŜywane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 

stanie. W przypadku prowadzenia rozbiórki ścian przez ich przewrócenie naleŜy dokładnie 

zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione.  
Pracowników prowadzących roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich 

zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Podczas 

robót naleŜy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. 
Do usuwania materiału z rozbiórek pokrycia dachowego naleŜy wykorzystywać zsypy rynnowe. 
Znajdujące się w pobliŜu budynku urządzenia uŜyteczności publicznej, latarnie, urządzenia uzbrojenia 

terenu, drzewa itp. naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy 

znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć lub wytyczyć drogi objazdowe, a 

obejścia i ewentualne objazdy wyraźnie oznakować. 
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1.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-OO. 
 
 
1.8.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu potwierdzenie 

zgodności układu konstrukcyjnego budynku z przyjętym w projekcie budowlanym tj wykonanie 
odkrywek elementów konstrukcji stropów, podciągów, określenie charakteru wewnętrznych ścian 

budynku (nośne/działowe) 
 

 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- badanie zabezpieczeń istniejących urządzeń uŜyteczności publicznej, uzbrojenia terenu, drzew 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia terenu rozbiórek 

 
 
 
1.9 OBMIAR ROBÓT  
 
1.9.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 
 
 
1.9.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych: 
m – legary podłogowe, rynny rury spustowe 
m2 – ścianki, posadzki, przekucia otworów, pokrycia dachowe itp. 
m3 – ściany, przebicia otworów 

 
 
1.10  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.10.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 
 
1.10.2 Warunki szczegółowe 
 Odbiorowi podlega całość robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania. 
 
 
1.11  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 
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ST-O2. ROBOTY ZIEMNE 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-01. Roboty ziemne 
 
 
1.1 WSTĘP 
 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 

ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla potrzeb: 
- posadowienia rozbudowywanej części budynku Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji 

Ekologicznej 
- wykonanie dróg i chodników na terenie działki 

 
1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
związanych z wykonaniem kotłowni 

 
1.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 
ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub 

dowiezionym: 
 
 

Zakres robot obejmuje: 
 

1. Roboty  ziemne przy posadowieniu   oraz wykonaniu zasypki 
a) wykonanie dróg dojazdowych i chodników,  
b) usunięcie warstwy humusu gr.30cm  
c) wykopy w gruncie kat. III z transportem urobku,  
d) wykopy w gruncie kat.III na odkład,  
e) zasypanie wykopów   
d) wykonanie zagęszczonego podkładu piaskowo Ŝwirowego oraz podbudowy z tłucznia 

kamiennego 

 
 

 
1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 

 

1.3      Wymagania dotyczące Robót 
 
1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00. 
 

 1.4 MATERIAŁY 
  - grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład, 
  - grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy, 
   tłuczeń kamienny 
   
  Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-72/8932-0l. 
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 1.5 SPRZĘT 
  - koparki, 
  - spycharki, 
  - równiarki, 
  - niwelator, walce, 
  - ubijaki, 
 
1.6 TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu — odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
 
1.7 WYKONANIE ROBÓT  
 
1.7.1 Wymagania ogólne 
 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00 
 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych: 
 

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robót ziemnych, 

przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych). 

(b) Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru, 
(c) Przygotowanie podłoŜa, 
(d) Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
(e) Wykonanie zasypki ścian fundamentowych i fundamentów, 

  
 
1.7.2 Warunki szczególne wykonania Robót 
 
1.7.2.1 Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej 

(77,20m npm), szerokość powinna być dobrana do szerokości fundamentów. 
 

1. Roboty przygotowawcze 
 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

 
 

2. Odwodnienie 
 

Odwodnienie wykopów 
Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej, zalegającej znacznie poniŜej projektowanego 

poziomu posadowienia fundamentów, problem nie wystąpi. 
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3. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02. PN-68/B-06050, PN-B10736. 
 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 
 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

realizacją ław Ŝelbetowych (podkładów z chudego betonu) i przed ułoŜeniem przewodów 

rurowych. Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 

równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształceniem. 
 

 
4. Przygotowanie podłoŜa 

 
Fundamenty kotłowni, naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu i 

wykonanej warstwie chudego betonu. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy chudego 

betonu naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, 
- materiał nie moŜe być zmroŜony, 
- nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zagęszczenie podłoŜa 

powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 0,95. 
 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian fundamentowych 

oraz układanego przewodu i obiektów na przewodzie.  
 
1.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-OO. 
 
 
1.8.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
Potwierdzenie zgodności występujących w podłoŜu gruntów z dokumentacją geotechniczną. 

 

 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 
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1.9 OBMIAR ROBÓT  
 
1.9.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 
 
 
1.9.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m
3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) 

lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z 
dokładnością do 1 m

3. 
 
 
1.10 ODBIÓR ROBÓT  
 
1.10.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 
 
1.10.2 Warunki szczegółowe 
1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

 
- wykopy, przekopy 
- przygotowanie podłoŜa, 
- zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

 
2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-681B-06050 i zgodnie z .„Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 
 
3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, Ŝe obejmować on będzie wykop dla całego 

obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki między miejscami przewidzianymi na 

posadowienie studzienek kanalizacyjnych. 
 
 

1.11  PRZEPISY ZWIĄZANE 
. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 
. BN-83/~836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe) 
. PN/B/l0736. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -03 ROBOTY BUDOWLANE  
 
3.1 WSTĘP 
 
3.1.1 Przed miot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlano — montaŜowych rozbudowy budynku Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji 
Ekologicznej w miejscowości Wietszyce gmina Pęcław 

 
3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji ST-00  

 
 
3.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót budowlano montaŜowych wg pozycji 
jak niŜej: 

— Fundamenty 

— Ściany 

— Wieńce, nadproŜa, trzpienie, stropodach 

— Stolarka 

— Podokienniki 

— Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne 

— Podłogi i posadzki 

— Roboty malarskie 

— Izolacje 

— Obróbki blacharskie 

— Elementy wyposaŜenia budynku 

— Dojścia i dojazdy, miejsca postojowe 

— Budynek gospodarczy 

Fundamenty 
Fundamenty pod rozbudowywaną część budynku naleŜy wykonać w formie ław Ŝelbetowych. 
Szerokość ław 60cm, wysokość 30cm. Beton ław C20/25. Zbrojenie wzdłuŜne ław 4Ø12 ze stali 
RB500, strzemiona Ø6 ze stali St3S w rozstawie co 30cm. Głębokość posadowienia 1,15m poniŜej 
poziomu terenu, na rzędnej +77,35m npm. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty naleŜy 
bezzwłocznie wykonać podbudowę z chudego betonu gr.10cm w celu ochrony podłoŜa przed 
zawilgoceniem. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopu otwartego naraŜonego na 
przemarznięcia lub zalania wodami opadowymi. 
 

Ściany 
Ściany fundamentowe gr. 25cm naleŜy wykonać z bloczków betonowych M6 na zaprawie 
cementowej 5MPa. Ściany nadziemia z bloczków gazobetonowych odmiany „600” gr. 24cm na 
zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej. 
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr.12cm w technologii lekkiej mokrej. 
Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12cm i 6cm. 
Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej UK=0,29 W/m2K. 
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Wieńce, nadproŜa, trzpienie, stropodach 
 Ściany budynku zwieńczono wieńcem Ŝelbetowym o przekroju 24x24cm zbrojonym wzdłuŜnie 

4∅12 ze stali AIIIN (RB500) 
NadproŜa drzwiowe i okienne prefabrykowane Ŝelbetowe typu L19 oraz stalowe 
Stropodach Ŝelbetowy typu filigran. Beton stropodachu i wieńcy C20/25. 
 

Stolarka 
Stolarka okienna z PCV w kolorze białym. Pod oknami przewidziano otwory Ø100 pod nawietrzniki 
zintegrowane z grzejnikami. Drzwi wewnętrzne typowe, płycinowe w okleinie drewnianej. Drzwi 
zewnętrzne z ocieplonych profili aluminiowych w kolorze białym. Drzwi wyposaŜyć w 
samozamykacze oraz po dwa zamki patentowe. 
W pomieszczeniach mokrych i łazienkach drzwi wyposaŜyć w kratki nawiewne. 
 

Podokienniki 
Podokienniki wewnętrzne przyjęto z PCV. Zewnętrzne z profilowanych płytek klinkierowych. 

 

Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne 
W pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne kat. III szpachlowane gładzią na bazie białego 
cementu. W pomieszczeniach sanitarnych ułoŜyć płytki glazurowane do wysokości 2m, w neksie 
kuchennym i zmywalni, płytki do wysokości 1,6m w formie fartuchów przy umywalkach, 
zlewozmywakach, kuchenkach gazowych. 
Tynki zewnętrzne akrylowe w technologii lekkiej mokrej o granulacji 2mm (tzw. kasza).   
Cokół budynku wysokości 30cm wykonać z płytki klinkierowej w kolorze bordowym. 
 

Podłogi i posadzki 
We wszystkich pomieszczeniach płytki terakotowe o wysokiej odporności na ścieranie. 
W pomieszczeniach mokrych (węzły sanitarne, zmywalnia, pom.gospodarcze, aneksie kuchennym) 
płytki terakotowe antypoślizgowe. Cokoliki podłogowe wysokości 10cm.  
W salach dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym posadzki z obiektowej wykładziny 
dywanowej. 
 

Roboty malarskie 
Wszystkie pomieszczenia wewnętrzne malować farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 
W pomieszczeniu gospodarczym, magazynie, zmywalni i aneksie kuchennym lamperie wys.1,6m w 
kolorze pastelowym. Tynki akrylowe zewnętrzne w kolorystyce zgodnej z rysunkami elewacji. 
 

Izolacje 
Izolacja posadzki : folia polietylenowa budowlana. 
Izolacja cieplna posadzki : styropian FS20 gr. 6cm. (EPS100) 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych: Dysperbit 2R+P 
Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych : płynna folia. 
Izolacja cieplna dachu : styropian obustronnie laminowany gr.20 i 15cm 
Izolacja termiczna ścian styropian gr.12cm, ścian fundamentowych i cokołu styrodur gr.8cm 
 

Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze brązowym. 
 Rynny (Ø150) i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym. 
 

Elementy wyposaŜenia budynku 
Przed wejściem do budynku zamontować wycieraczkę 60x40cm z płaskowników stalowych. 
Drzwi do pomieszczeń wewnętrznych oznakować piktogramami oraz opisami zgodnie z 
wytycznymi uŜytkownika. 
Budynek wyposaŜyć  w znaki ewakuacyjne zgodnie z wymogami p.poŜ 
Przy drzwiach stosować odboje montowane do podłogi lub klejone do ścian na wysokości klamki. 
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Wentylacja, kominy 
Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną. Trzony kominowe murowane z cegły 
pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej. Przewody wentylacyjne otwierać w 
pomieszczeniach na poziomie – spód 25 cm od sufitu. W pomieszczeniach sanitariatów oraz 
zmywalni na przewodach wentylacyjnych zamontować wentylatory mechaniczne, łazienkowe, 
uruchamiane w momencie włączenia światła w pomieszczeniu, pracujące ze zwłoką 
W głównej sali wykładowej, obok wentylacji grawitacyjnej, zaprojektowano wentylację 
mechaniczną wywiewną, zrównowaŜoną  (wg. części instalacyjnej projektu).  
Wszystkie wloty przewodów wentylacyjnych zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi PCV. Kominy 
nad dachem murować z cegły klinkierowej i przykryć czapkami betonowymi. 
 

Nawierzchnię dojść i dojazdów oraz miejsc postojowych 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych 

-nawierzchnia z kostki betonowej typu Pol - Bruk koloru szarego i grafitowego o gr. 8cm 
 -podsypka piaskowa z cementem o gr. 4cm 
 -podbudowa tłuczniowa (mieszanka kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 
             0,31.5mm) o gr.20cm 
 -stabilizacja gruntu cementem o gr. 15cm 
 -krawęŜnik betonowy uliczny 15x30cm 

Na połączeniu zjazdu z istniejącą drogą zaprojektowano krawęŜnik betonowy najazdowy 
o wymiarach 15x30cm, ułoŜonym na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem 
z betonu klasy C20/25. 
 

Budynek gospodarczy 
Ściany budynku naleŜy ocieplić styropianem gr.10cm w technologii lekkiej mokrej. NadproŜa 
drzwiowe i okienne w nowych otworach wykonać z kształtowników stalowych. Ściany działowe w 
budynku z bloczków gazobetonowych gr.12cm i 6cm. Stolarka z PVC w kolorze białym. Pod oknem 
wykonać otwór ∅200, 50cm nad posadzką przeznaczony na nawietrznik. Drzwi do kotłowni 
stalowe. Tynki zewnętrzne akrylowe w technologii lekkiej mokrej o granulacji 2mm (tzw.kasza).  
W pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne kat.III szpachlowane gładzią na bazie białego 
cementu. W pomieszczeniu socjalnym oraz toalecie ułoŜyć płytki glazurowane do wysokości 2m, na 
podłodze ułoŜyć płytki terakotowe antypoślizgowe.  
Na całości dachu naleŜy przeprowadzić rozbiórkę pokrycia papowego, dach ocieplić styropianem 
podwójnie laminowanym oraz pokryć papą wierzchniego krycia.  
Komin Shiedel Rondo20+W, w pomieszczeniu toalety na przewodach wentylacyjnych zamontować 
wentylatory mechaniczne, uruchamiane w momencie włączenia światła w pomieszczeniu, pracujące 
ze zwłoką. Obróbki blacharskie jak na budynku głównym osrodka 

 
 
 
3. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO  MONTAśOWYCH 
 
Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe, a takŜe odbiór robót, naleŜy wykonać zgodnie z Polskimi 
Normami, obowiązującymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 
3.1 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00. 
 
3.2 Wykonywanie robót 
 
3.2.1 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST 00. 
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3.3 MATERIAŁY 
- cement wg PN-B/19705 
- drobne materiały pomocnicze 
- farby akrylowe 
- farby emulsyjne 
- cegła budowlana 
- systemowe elementy sufitów podwieszonych 
- blacha powlekana 
- rynny i rury spustowe 
- wykładziny typu tarket 
- płytki podłogowe typu Gres 
- płytki ceramiczne ścienne 
- styropian do dociepleń zewnętrznych ścian oraz styropian laminowany 
- papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia 
- tynki akrylowe oraz inne elementy systemu „Bolix” 
- stolarka okienna z PVC, stolarka drzwiowa 

 
 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 
 
 

3.4 SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
 

3.5 TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu  odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.6.1 Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 
 
3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robot i  uŜytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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3.7 OBMIAR ROBÓT  

 
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 
 
3.7.2 Jednostki obmiaru 
 

Jednostką obmiaru Robót jest: 
 

- dla betonu - lm3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną faktycznie 
wbudowaną ilość betonu. 

 
- dla zbrojenia i konstrukcji - 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lur odpowiednio 0,1 t). 

Do obliczenia naleŜności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną 
odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady 
przy łączeniach prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 
- dla stali kształtowej  - 1 t 
 
- dla murów - lm2 lub lm3 
 
- dla posadzek, ścian, dociepleń - 1 rn2 
 
- dla pokrycia dachowego - 1 rn2 
 
 
 
3.8 ODBIÓR ROBÓT  
 
3.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru 
 

 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06050 
Instrukcja Nr IB/01/2001 - „Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w technologii Bolix” 
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ROZBUDOWA OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W 
WIETSZYCACH  

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

 INWESTOR : Gmina Pęcław, Pęcław 28, 

67-221 Białołęka  

 
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

GŁOGÓW   2012 ROK 
 

Spis treści 
STS-00.00.00    CZESC OGÓLNA 
STS-01.00.00    PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ  
                         INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WEWNĘTRZNA        
                         INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ  
STS-02.00.00   WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
STS-03.00.00   WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
STS-00.00.00 
CZESC OGÓLNA  
1. WSTEP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wewnętrznych 
instalacji:  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania  i wentylacji 
mechanicznej  
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 
dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
robót zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego. 
1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w Specyfikacji Technicznej) 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji 
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawca i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony na podstawie przedmiaru robót kompletny kosztorys. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Zamawiającego   (dla robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
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Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
dokumentacji projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej 
– część: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty 
zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawcza Wykonawca 
sporządzi na własny koszt, chyba Ŝe umowa będzie stanowić  inaczej. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą cześć umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały musza być zgodne z 
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia 
w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to naleŜy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są 
w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wpłynęło to na 
niezadowalająca jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 
przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 
zaplecza i robót.  
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie 
środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami 
oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót.  
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niŜ  określona przez Zamawiającego 
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pod rygorem ich wstrzymania. 
1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza sie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do 
robót musza mieć aprobatę techniczna wydana przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasowa w harmonogramie robót na wszelkiego 
rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz 
właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.5.9 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów 
i ładunków. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Powołany  kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 
27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przed rozpoczęciem budowy, 
„plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ  dla ochrony 
 Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje sie,  Ŝe wszelkie koszty związane  z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić 
roboty utrzymaniowe nie później ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne           i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich 
wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 
1.5.13 RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać maja 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o 
ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być równie stosowane inne odpowiednie normy i 
przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem 
wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W 
razie Ŝądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, próbki 
materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokumentowania,  Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ  do tych dla których zostały zakupione, to koszt 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc sie z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu o najmniej 1 tydzień przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
3. SPRZET 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być zgodny 
z oferta Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewoŜonych materiałów.  
Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, ocena jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upowaŜniony równie  do kontroli 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcje materiałów. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. 
Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestie. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT  
6.1 Program zapewniania jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜ y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole oraz jakość materiałów. 
Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.  
Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone,  Zamawiający  ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa,  Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizacje lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
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przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4 Raporty z badań. 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badan jak 
Najszybciej. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy 
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie 
wymagań podstawowych: 

4 certyfikat  CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący,  Ŝe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 
norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową 
specyfikacją techniczną uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi.             

5 deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez  
Komisje Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności uŜytkowe,  odnoszące sie do wymagań 
podstawowych, róŜnią sie istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego 
mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw 
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich waŜne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 
 
6.6 Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

6  datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
7  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
8 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz 
9 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
10 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
11 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego 
12 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
13 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót 
14 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
15 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

               projektowej 
16 dane dotyczące czynności geodezyjnych 
17 dane  dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 
18 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan, 
19 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza sie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót, protokoły 
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacja techniczna. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
akceptacje Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badan atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Bedzie on dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
STS-01.00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I 
KANALIZACJI SANITARNEJ  
Kod CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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1. WSTEP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót: przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, 
wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej związanych z realizacja budowy: 
Rozbudowa Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy  przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
- montaŜ wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej  
- montaŜ wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
- montaŜ przyłącza wody zimnej 
- montaŜ przyłącz kanalizacji sanitarnej  
- zewnętrzna instalacja kanalizacji  deszczowej, 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz warunkami technicznymi. 
Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.2. Przyłacza i wewnętrzne  instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
2.2.1. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk z wydłuŜonym kielichem o sr. zewn.  160 mm, 
2.2.2  Rury z polipropylenu PP-R typ 3 PN 20 DN: 50, 40,  32,  25, 20 
2.2.3 Izolacja ciepłochronna pianka polietylenowa Thermaflex grubości 13,20 mm 
2.2.4 Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC , D 160, D 110, D 75, D 50 
2.2.5 Rury wywiewne z PVC D 110/160, Dn 75/160 
2.2.6 Zawór odcinający, przelotowy, kulowy, Dn 50, Dn 40,  Dn 25, Dn 20, Dn 15 
2.2.7 Zawór przelotowy ze złączką do węŜa DN 25, DN 20 
2.2.8 Rewizja PCV 
2.2.9 Wpust podłogowy Dn 50, 
3. SPRZET 
Do wykonania robót instalacyjnych Wykonawca powinien wykazać sie moŜliwością korzystania ze 
specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót montaŜowych, w tym m.in.:, młotem 
pneumatycznym, zgrzewarkami itp.. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2. Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych 
dla pozostałych branŜ . 
Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych naleŜy wykonywać za pomocą 
łączników zaciskanych lub zgrzewanych. Przy wykonywaniu połączeń z armatura naleŜy stosować 
gwintowane łączniki przejściowe. W zaleŜności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia 
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przewodów naleŜy wykonywać przy uŜyciu łączników. Przewody prowadzone w bruzdach lub w 
posadzkach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w sposób 
zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach przejścia przewodów 
wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje 
ochronne wypełnione materiałem 
plastycznym. Wszystkie instalacje wodne musza być poddane próbie ciśnienia przed zakryciem. 
Ciśnienie próbne musi wynosić 1.5-krotna wartość ciśnienia roboczego. Przy próbie ciśnienia 
instalacji z przewodami z tworzyw sztucznych (PP, PEHD) naleŜy sie starać o moŜliwie niezmienna 
temperaturę czynnika próbnego. W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŜe wystąpić 
nieszczelność . Przewody prowadzone pod posadzka podczas ich zalewania betonem powinny 
pozostawać pod ciśnieniem min 3 bary ( zalecane 6 bar ). Wymaganie to podyktowane jest 
moŜliwością mechanicznego uszkodzenia rur podczas wykonywania prac budowlanych i łatwego 
ewentualnego wykrycia i usunięcia uszkodzenia. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są  moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, 
armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜ owych”, (…) COBRTI Instal.  
Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 
2003 r. 
Przed przystąpieniem do badan i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacja. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT  
6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badan. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfika robót. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady obmiaru robót i urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie ze specyfikacja ogólna i 
specyfikacja 
robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.1. Odbiór instalacji sanitarnych 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić odbiór 
techniczny końcowy. Podczas odbiorów częściowych naleŜy przeprowadzić badania: 
a) zgodności z dokumentacja techniczna, 
b) materiałów, 
c)  przewodu, zwłaszcza: 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunku przewodu, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem, 
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- zabezpieczenia przed korozja i prądami błądzącymi, 
e) obiektów na przewodzie: 
- wykonania obiektów budowlanych, 
- wykonania przewodu w obiektach, 
f)  badanie szczelności przewodu. 
g) zabezpieczenia studzienek, 
Przewód wodociągowy powinien być podany próbie szczelności. Po zakończeniu budowy 
przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności naleŜy dokonać jego płukania uŜywając do 
tego czystej wody. Przewód moŜna uznać za dostatecznie przepłukany jeśli wypływająca z niego 
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać 
dezynfekcji i przeprowadzić kolejne płukanie. 
Odbiór techniczny końcowy polega na : 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia, 
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacja techniczną wbudowania armatury 
i pozytywnych wynikach próby szczelności  
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury 
i studzienek, 
- sprawdzenia protokołów z przeprowadzenia płukania i dezynfekcji przewodów oraz wyników 
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
10. RZEPISY ZWIAZANE 
NORMY:  
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci wodociągowych i ich składowych. 
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-01707 Przykanalik  odprowadzający ścieki ogólnospławne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych. Wyd. I., wrzesień 2001 r. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz. II „ 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych cz.2 
Katalog Techniczny – Systemy Kanalizacji Zewnętrznej - :Wavin” 
STS-02.00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
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INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
1. WSTEP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji mechanicznej związanych z realizacja budowy: Rozbudowa Ośrodka 
Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność                               z 
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne 
warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
2.2.1. Kanały i kształtki AI blaszane 
2.2.2.  Wentylatory dachowe.  
3. SPRZET 
Do wykonania robót instalacyjnych i montaŜu urządzeń Wykonawca robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, 
- do montaŜu przewodów wentylacyjnych – mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe . 
W trakcie montaŜu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 2 m. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2. Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. 
ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju  kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 
i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN - B - 76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN– B– 03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN – B – 76002. 
5.3. MontaŜ_ przewodów wentylacyjnych. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
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umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 
naleŜy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów 
zewnętrznych przewodów z izolacja. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obło
 Ŝona wełna mineralna lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w 
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość miedzy podporami lub 
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do 
konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w 
stosunku do obliczeniowego obciąŜenia.  
5.4. Wentylator. 
Urządzenie winno być montowane zgodnie z instrukcja montaŜu producenta. Sposób zamocowania 
wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez 
stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych. Wymiary poprzeczne                  i kształt łączników 
elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT  
6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badan. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfika robót. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady obmiaru robót, urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie ze specyfikacja ogólna i 
specyfikacja robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.1 Odbiór częściowy: 
a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów 
przed ich zaizolowaniem 
b) Odbiorowi częściowemu  naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 
postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
c) KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy. 
8.2 Odbiór końcowy: 
8.2.1 Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, Ŝ e w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
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konserwacje; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
f) Badanie ogólne: 
- Dostępności dla obsługi; 
- Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 
- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych; 
- Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 
drgań; 
- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
8.2.2 Badanie wentylatora: 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości. 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
8.2.3 Badanie sieci przewodów. 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe 
i kontrole dotykowa; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 
- protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 
- protokoły pomiaru przepływów powietrza 
- świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 
- dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczna 
po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 
Przy odbiorze urządzeń i instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób  
NaleŜy dostarczyć Zamawiającemu „Instrukcje obsługi” urządzeń wentylacyjnych.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
10. RZEPISY ZWIAZANE 
NORMY:  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
WARUNKI TECHNICZNE:  
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji 
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r. 
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych. Tom II. 
Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 
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Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

STS-03.00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      i 
odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania  związanych z realizacja budowy:  Rozbudowa 
Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach.  
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy  przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
- Instalacja c.o. grzejnikowa z kotłownią na paliwo stałe. 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. Wszystkie urządzenia i materiały 
powinny posiadać atesty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Przewody 
2.2.1. poziomy prowadzone w warstwie posadzkowej  parteru: rury miedziane  
2.2.2. odgałęzienia do grzejników: rury miedziane 
Grzejniki – wszystkie grzejniki typu CV z zaworem termostatycznym 
2.2.3. podejścia do grzejników: rury i kształtki miedziane lutowane lutem miękkim 
2.2.4. w pomieszczeniach o standardowej wilgotności grzejniki stalowe płytowe typu CV11, CV22 
i CV33 o wysokości 45, 60 i 90 cm g  
2.2.5. w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności  grzejniki łazienkowe  
Armatura odcinająca: 
2.2.6.  zawory odcinające  gwintowane  
Zawory regulacyjne i odcinające przy grzejnikach: 
2.2.7. przy grzejnikach  CV  zastosowano zawory termostatyczne wbudowane z nastawą wstępną,  
dodatkowo głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciw aktom wandalizmu, na podejściu 
zawory  odcinające do grzejników CV, proste lub kątowe,  
Odpowietrzniki  
2.2.8. na końcówkach poziomu i w najwyŜszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne 
wraz z zaworem kulowym dn=15, przy grzejnikach odpowietrzniki ręczne stanowiące ich 
wyposaŜenie, 
Mocowanie przewodów: 
2.2.9. uchwyty do rur  
Uszczelnienie przejść przewodów 
2.2.10.  przejścia przewodów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 
3. SPRZET 
Do wykonania robót montaŜ owych instalacji wewnętrznej c.o.  Wykonawca powinien wykazać sie 
moŜliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
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technicznych, szczególnie w zakresie rur miedzianych. MontaŜ rurociągów miedzianych  wymaga 
specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2. Instalacja c.o.  
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i 
urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych”, tom II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. 
Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich 
producentów. Prace instalatorskie winna wykonać wyspecjalizowana firma. Wykonawcy prac 
powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Wszystkie przejścia rur przez  ściany musza być  
wykonane w tulejach ochronnych. Odpowietrzniki montować w sposób zapewniający dostęp w celu 
kontroli, czyszczenia i wymiany. Odwodnienie instalacji grawitacyjnie do wpustu w posadzce 
kotłowni. Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacja. Badanie szczelności na zimno. Badanie 
szczelności na ciśnienie 0,5 MPa. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy 
przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badan zabezpieczenia instalacji.  
Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę  
moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną 
wydłuŜek. Wszystkie zauwaŜone nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. Wynik próby uznaje 
sie za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy 
wykonać regulację i pomiary urządzeń. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT  
6.1  Zasady kontroli jakości robót. 
6.2  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.3  Certyfikaty i deklaracje. 
6.4  Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Zasady obmiaru robót i urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie ze specyfikacja ogólna                   i 
specyfikacja robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
8.1 Odbiór częściowy: 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 
robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. KaŜdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. 
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8.2 Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczna po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o  naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych 
i prób szczelności, 
c) w szczególności naleŜy skontrolować: 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacja techniczna. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
NORMY:  
PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne" 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach" 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej” 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Cześć: instalacje sanitarne 
PN-B-03406 „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 " 
PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”: 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-64-/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badan. 
WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej SST-00-00-00 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych w branŜy elektrycznej przy realizacji zadania:  

Budowa „Budynku Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach ” w 
miejscowości Wietszyce dz. nr 46 gm. Pęcław.  
 
2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1. 

 
3. Zakres robót objętych SST-00-00-00.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, instalacji elektrycznej w budynku ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej, a 
takŜe wykonanie wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielnic głównych. 
Niniejsze opracowanie obejmuje część elektryczną projektu budowlanego budynku ośrodka Kultury, 
Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach i zawiera następujący zakres robót:  

30 budowa oraz montaŜ tablic rozdzielczych  -  CPV 45315700-5,  
31 budowa wewnętrznych linii zasilających, instalacji wewnętrznych oświetleniowych  

gniazd wtykowych, CPV 45315600-4,45311100-1,45311200-2 , 45311100-1  
32 instalacja odgromowa oraz połączeń wyrównawczych. CPV  45312310-3  

 
4. Określenia podstawowe.  

4.1. Część4.2.  czynna - przewód lub część4.3.  przewodząca urządzenia lub instalacji 
elektrycznej, która moŜe znaleźć4.4.  się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej, lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, 
natomiast nie jest nią przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN. 

4.5. Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą być4.6.
  dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące dostępne  
i obce, przewody ochronne i uziomy. 

4.7. Część4.8.  przewodząca dostępna - część4.9.  przewodząca instalacji elektrycznej, 
dostępna dla dotyku palcem probierczym według PN/E-08507, która moŜe zostać4.10.  dotknięta, i 
która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz moŜe znaleźć4.11.
  się pod napięciem  
w wyniku uszkodzenia. 

4.12. Część4.13.  przewodząca obca - część4.14.  przewodząca niebędąca częścią urządzenia 
ani instalacji elektrycznej, która moŜe znaleźć4.15.  się pod określonym potencjałem (zwykle pod 
potencjałem ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i 
ściany. 

4.16. Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do uziomów 
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przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień 
funkcjonalnych (roboczych), jeśli one występują. 

4.17. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym – zespół współpracujących ze sobą elementów 
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów.  

4.18. Instalacja elektryczna – zespól odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 
osprzętem elektroinstalacyjnym ( np. elementami mocującym i izolacyjnymi), a takŜe urządzeniami 
oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii 
elektrycznej.  

4.19. Instalacje siłowe – instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o duŜych mocach znamionowych, np. 
silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze, przepływowe podgrzewacze wody.  

4.20. Izolacja podstawowa - izolacja części czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwporaŜeniowej 
przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). 

4.21. Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezaleŜnej od niej izolacji 
dodatkowej. 

4.22. Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, określające 
moŜliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu). 

4.23. Obwody administracyjne – Do obwodów administracyjnych zalicza się: obwody oświetlenia, 
obwody gniazd, obwody zasilania maszynowni dźwigów, hydroforni,węzłów cieplnych itp.  

4.24. Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio połączonych 
z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz 
chronionych przed przewęŜeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z przewodów będących 
pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych  
sterowniczych wraz z wyposaŜeniem dodatkowym.  

4.25. Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy – instalacja odbiorcza) – obwód, do którego 
bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma 
zapewnić4.26.  moŜliwość4.27.  zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych 
mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposób dogodny i bezpieczny.  

4.28. Ochrona wewnętrzna – zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed skutkami 
rozpływu prądu piorunowego urządzeniu piorunochronnym. 

4.29. Ochrona zewnętrzna – zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed 
bezpośrednim uderzeniem piorunu. 

4.30. Odbiór częściowy – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość4.31.. Do 
niego zalicza się równieŜ odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone 
są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór robót zlecony jednemu spośród 
wykonawców ( podwykonawcy). 

4.32. Odbiór końcowy – odbiór powykonawczy budowy ( obiektu budowlanego), podczas którego 
następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia 
wszystkich instalacji specjalistycznych ( specjalistycznych tym elektrycznych), szczególnie pod kątem 
ich prawidłowego prawidłowego bezpiecznego działania. 

4.33. Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale  
do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

4.34. Ogranicznik przepięć4.35.  - urządzenie słuŜące do ograniczenia wartości szczytowej 
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przepięć4.36.  udarowych pochodzenia atmosferycznego lub łączeniowego 
4.37. Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub przewodów 

szynowych oraz elementów mocujących, a takŜe, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli)  
lub przewodów szynowych. 

4.38. Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się w przypadku 
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej 
widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umoŜliwienie ewentualnej 
ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne); oświetlenie awaryjne jest zasilane  
z awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezaleŜne obwody oświetleniowe lub część4.39.  obwodów 
oświetlenia podstawowego. 

4.40. Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i części 
przewodzących obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 

4.41. Prąd róŜnicowy - prąd o wartości chwilowej równej sumie algebraicznej wartości chwilowej prądów 
płynących we wszystkich przewodach czynnych w określonym miejscu sieci lub instalacji 
elektrycznej. 

4.42. Przyłącze - odcinek linii elektrycznej łączący zewnętrzną sieć4.43.  zasilającą ze złączem. 
4.44. Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia. 
4.45. Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury rozdzielczej, 

zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, 
słuŜący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów 
administracyjnych. 

4.46. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposaŜony w odpowiednią aparaturę 
(rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), słuŜący do zasilania obwodów 
(odbiorów) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe są przewaŜnie instalowane w pobliŜu 
odbiorników przez nie zasilanych. 

4.47. Rozdzielnica (tablica) piętrowa - blok funkcjonalny wyposaŜony w odpowiednią aparaturę 
(rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), słuŜący do doprowadzenia 
energii elektrycznej do więcej niŜ jednego mieszkania, w obrębie tej samej klatki schodowej  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Tablica piętrowa słuŜy równieŜ do doprowadzenia innych 
instalacji do mieszkań -np. telefonicznych, domofonowych itp. 

4.48. Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed 
dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych  
i wnikaniem wody.  

4.49. Szczegółowe wymagania – wymagania, które powinien spełniać4.50.  wyrób wprowadzany do 
obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niŜ 
dyrektywy nowego podejścia.  

4.51. Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie , przesyłanie , rozdział lub wykorzystywanie energii 
elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.  

4.52. Urządzenie piorunochronne ( LPS ) – kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni 
przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia 
piorunochronnego.  

4.53. Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie w celu 
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zapewnienia z nim połączenia elektrycznego.  
4.54. Uziom otokowy – uziom połoŜony wokół chronionego obiektu.  
4.55. Wewnętrzna linia zasilająca (wiz) - część4.56.  obwodu elektrycznego, która wraz z 

odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze. 
Wiz są prowadzone w budynkach wielomieszkaniowych (wielorodzinnych) z rozdzielnicy głównej do 
rozdzielnic (tablic) piętrowych (obwodowych). 

4.57. Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem 
uziemiającym w celu umoŜliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciągłości 
galwanicznej części nadziemnej. 

4.58. Złącze instalacji elektrycznej – urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie elektryczne 
wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy.  

 
5. Materiały. 

5.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów . 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów są zawarte w części opisowej i rysunkowej 
Projektu. Do wymagania poszczególnych robót naleŜy stosować materiały zgodne z :  
33  Dokumentacja projektową  
34  Przedmiarem robót  
35  Zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego  
36  Nakładami KNR i KNNR dotyczącymi wykonania robót elektrycznych  

 
Właściwości uŜytych materiałów muszą odpowiadać Polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne  
i odpowiadać Polskim Normom. 

 
Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
37 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
38 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące 

wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane  
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

39 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Wszystkie uŜyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, 
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe słuŜą jedynie do 
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na 
producenta. NaleŜy stosować tylko materiały o identycznych parametrach technicznych  
i jakościowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiałów zamiennych naleŜy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

 
5.2. Wymagania techniczne:  
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40 Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach uŜyteczności publicznej powinno stosować  
się podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę  
i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne i określone 
wymagania techniczne. 

41 Zastosowanie innych wyrobów, tutaj niewymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich  
w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. 

 
6. Sprzęt.  

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania robót wynika z dokumentacji projektowej i przyjętej technologii 
wykonania robót. Stosowania innego sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do typu materiału. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć na budowę i utrzymywać niezbędne wyposaŜenie zapewniające bezpieczeństwo 
zatrudnionemu personelowi. Wykonawca ma obowiązek posiadać i okazać na wniosek Inwestora dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania oraz jego obowiązujące okresowe badania techniczne. 
 
7. Transport i składowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach 
producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów. Materiały naleŜy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych. 

 

8. Wykonanie robót.  

8.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół lub firmę o profilu elektrycznym 
uprawnioną do wykonywania prac związanych z montaŜem instalacji elektrycznych. Przy 
wykonywaniu robót instalacyjno-montaŜowych mogą być, więc zatrudnione osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. 
NaleŜy wyznaczyć Kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane  
w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych. 
Prace prowadzone w pobliŜu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną 
ostroŜnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP. 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Prace kontrolno-pomiarowe naleŜy wykonać przez dwie osoby posiadające równowaŜne 
uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy ci stwierdzają swoimi podpisami 
protokoły pomiarowe stwierdzające poprawność wykonania instalacji. 
Układanie linii kablowej nn - naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
Urządzenia elektryczne winny być zainstalowane zgodnie z projektem i wyposaŜone w tabliczki, 
oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagroŜeniu i ich przeznaczeniu  
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Nie naleŜy naruszać elewacji zewnętrznej obiektu, a wszelkie prace mogące mieć wpływ na jej stan 
lub wygląd naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

42  
8.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa SST oraz Dokumentacja Projektowa – 
branŜa elektryczna. Zakres wykonywanych robót obejmuje:  

43 Rozdzielnia główna TB budynku i wyłącznik p.poŜ..  
44 Rozdzielnia główna TB budynku będzie zasilana z projektowanej szafki złączowo-pomiarowej 

zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku kablem typu YKY Ŝo 5x16mm2  zawierać 
będzie wyłącznik główny będący równieŜ wyłącznikiem przeciwpoŜarowym. 

Wyłącznik przeciwpoŜarowy zrealizowano na bazie wyłącznika z wyzwalaczem wzrostowym. 
Przycisk p. poŜ . w kolorze czerwonym umieścić w pobliŜu drzwi wejściowych do budynku 
(patrz rys. 02/E). 

 
45 Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja fabryczna przewodów oraz 
odpowiednio dobrany do warunków uŜytkowania stopień ochrony urządzeń i aparatów 
elektrycznych. Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) stanowić będą 
urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod 
napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub 
przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krótkim, Ŝeby nie wystąpiły niebezpieczne 
dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu raŜenia.  
Wszystnie obwody odbiorcze 230 V zabezpieczono wyłącznikami róŜnicowo – 
prądowymi o prądzie róŜnicowym 30 mA. 

46 Ochrona przed przepięciami. 
Zastosowano ochronę przepięciową zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 i PN-IEC 664-1: 1998. 
Zastosowano w rozdzielni głównej RG ograniczniki przepięciowe typu SPB-12/280/4 B+C               
z elektronicznym zapłonem wbudowanym w ogranicznik umoŜliwiającym instalowanie 
ograniczników klasy C na napięcie pracy 275 V bez elementów indukcyjnych przy odległości 
między ogranicznikami mniejszej niŜ 10 m.  

47 Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej. 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleŜy dokonać pomiarów rezystancji izolacji, 
samoczynnego wyłączenia zasilania oraz rezystancji uziemienia. Obwody przedlicznikowe 
podlegają odbiorowi przez EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy. Wykonać dokumentację 
powykonawczą instalacji.  

48 Uwagi końcowe. 
Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku naleŜy postępować zgodnie z ustawą z dn. 
7.07.1994 r – Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawą 
z dn. 7.07.1994 r O zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z późniejszymi 
zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw/. Instalacje elektryczne winny 
być ułoŜone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PNIEC 60364-5-56:1999, PN-IEC 
60364-7-702:1999, PN-IEC 60364-4 …… a takŜe zgodnie z normami PN-84/E-02033, PN-EN 
1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PNIEC 61024 i PN-IEC 61312 oraz 
rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych z dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92, poz. 460 i 
szczegółowymi normami i wytycznymi branŜowymi. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi 
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posiadać certyfikat B Biura i Badań ds. Jakości lub znak CE.  
 

8.3. Prowadzenie przewodów.  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Przewody układane p/t naleŜy 
przykryć warstwą tynku min. 0,5 cm . Przewody układane w ścianach z płyt gipsowych  
w sąsiedztwie konstrukcji stalowych naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami rurka winidurową 
Przejścia przewodów przez stropy i ściany zabezpieczyć rurką winidurowa oraz uszczelnić silikonem . 
Przy podłączaniu osprzętu i urządzeń elektrycznych naleŜy pozostawić zapas przewodu niezbędny 
dla konserwacji i napraw.  

 
8.4. MontaŜ osprzętu instalacyjnego.  

Puszki i osprzęt stosować z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt 
szczelny o stopniu ochrony IP44. W pomieszczeniach dydaktycznych oraz sali szkoleń stosować 
zaślepki gniazd. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4 m. Na osprzęcie naleŜy opisać 
numeracje obwodów zgodnie z Dokumentacja Projektową. Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy 
mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie 
sprzętu i osprzętu moŜe się odbywać za pomocą konstrukcji wsporczych, konsolek osadzonych w 
podłoŜu lub za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  

 
8.5. Łączenie przewodów.  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody 
muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do 
danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk 
jest przystosowany. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 
mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami.  

 
8.6. Wykonanie oświetlenia  

Instalacja oświetleniowa obejmuje wypusty oświetleniowe w miejscach wskazanych  
na rzucie zakończone złączami 3-biegunowymi. Przy wypustach sufitowych montować haczyki 
sufitowe. Dobór opraw przedstawia legenda (patrz rys. 02/E). Dodatkowo w budynku zamontować 
oprawy oświetlenia awaryjnego wyposaŜone w inwerter 3-godzinny.  

 
8.7. Wykonanie instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych.  

Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem Ŝółto-zielonym.  Przewody wyrównawcze 
naleŜy układać tak aby nie były naraŜone na napręŜenia i uszkodzenia. Połączenia z elementami 
konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w obudowie nierozbieralnej , np. 
zatapianych w materiale izolacyjny, powinny być dostępne dla kontroli . W tablicy TB naleŜy wykonać 
połączenia wyrównawcze główne do którego naleŜy przyłączyć uziom , przewód PE, metalowe 
instalacje wentylacji , wody ,  gazów medycznych  itp.  W pomieszczeniach węzła cieplnego naleŜy 
wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe.  
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8.8. Ochrona przeciwporaŜeniowa  
Jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosowano :  

49 ochronę podstawową - izolacja części czynnych urządzeń i przewodów -ochronę dodatkową  
przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-S,  

50 ochronę uzupełniającą – połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. 
 

Do wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej w instalacji 440/230 V wykorzystano Ŝyły ochronne PE i 
neutralne N przewodów . śyły PE nie naleŜy zabezpieczać ani przerywać stykami łączników. Po 
wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu naleŜy sprawdzić ciągłość przewodów PE i N – wyniki 
pomiarów przedstawić protokołem. Całość ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym wykonać 
zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41  
Wszystkie stałe urządzenie i aparaty ochrony przeciwporaŜeniowej umocować i przyłączyć na stałe. 
Przyłączenia przewodów ochronnych do właściwych aparatów naleŜy wykonywać wyłącznie poprzez 
zaciski łączeniowe tych aparatów. Przewody ochronne w sieci naleŜy izolować tj. przewody robocze ( 
skrajny i neutralny) . Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z 
przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem.  
Gniazda wtyczkowe na napięcie ochronne powinno się róŜnic od gniazd wtyczkowych tak aby wtyczki 
przyrządów ruchomych na napięcie obniŜone nie pasowały do gniazd na napięcie nieobniŜone. 
Przewody robocze obwodu separowanego naleŜy układać tak, aby pomiędzy nimi a siecią nie było 
połączenia metalicznego. Obwodu separowanego nie wolno uziemiać ani zerować.  
Przewody uziemiające naleŜy układać w sposób stały, naleŜy wykonywać z miedzi aluminium lub stali. 
Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Przewody powinny spełnić 
wymagania podane w przepisach. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wieloŜyłowych, w 
których jedna z Ŝył spełnia funkcje przewodu ochronnego, naleŜy wykonać wg wymagań dla 
przewodów wieloŜyłowych. Izolowane przewody jednoŜyłowe zerujące naleŜy układać wzdłuŜ trasy 
przewodów skrajnych (fazowych). Przewód zerujący powinien mieć w miejscach połączeń długość 
większą niŜ przewody skrajne. NaleŜy stosować oznaczenia barwne przewodów  

51 neutralny oraz uziemiający uziemienia roboczego barwą jasnoniebieską,  
52 ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych zastępczych kombinacja barw zielonej i 

Ŝółtej.  
 
9. Kontrola jakości.  

9.1. Kontrola jakości wykonania robót.  
Realizacji kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej przy udziale 
Inspektora Nadzoru lub odbioru robót, który winien być wykonywany zawsze komisyjnie z 
obowiązkiem sporządzenia protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, atestu,deklaracje zgodności 
producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, Ŝe zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełna zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach mogą być przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do uŜycia bez badań. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości 
wykonywanych robót, wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i 
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realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST.  

 
10. Jednostka obmiaru.  

Obmiaru robót naleŜy dokonać w oparciu o wykonany zakres robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Przedmiarem Robót i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru – co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do ksiąŜki obmiarów. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu umownych płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Umowie. Obmiary będą przeprowadzone przez częściowym lub ostatecznym 
odbiorem elementów robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót 
polegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Jednostki obmiarowe -określone w przedmiarach 
robót dla określonego rodzaju robót. Podstawą przyjęcia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robót 
ogólnobudowlanych. 
 
11. Odbiór.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z nadzorem autorskim na podstawie odbiorów częściowych, 
oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbioru końcowego moŜna 
dokonać tylko po dokonaniu skutecznych odbiorów częściowych.  
 
12. Przepisy związane.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania 
robót objętych SST mają zastosowanie n/w przepisy i normy.  

53 Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 
nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959), 

54 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881), 
55 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych 
sieci – projekt, 

56 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,  
poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156), 

57 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650), 

58 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912), 

Polskie Normy: 
 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

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

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy  
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

PN-IEC 60364-4-45:1999         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia.  

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

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

PN-IEC 60364-4-473:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności 
od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

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

PN-IEC 60364-5-523:2001      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

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

PN-IEC 60364-5-534:2003       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-548:2001      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze 

PN-IEC 60364-5-559:2003       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe 
i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

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

PN-IEC 60364-7-701:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę 
lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w 
ogrzewacze do sauny. 

PN-IEC 60364-7-704:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60364-7-706:2000      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC 60364-7-708:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe. 
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe. 

PN-IEC 60364-7-711:2004       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska. 

  

 . 
  

 
  
 
 


