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 Lp. Rodzaj Nazwa Numer 
 

Przedział stron Ilość 
od do 

1. Specyfikacja techniczna CZĘŚĆ OGÓLNA B.00.00.00 3 16 14 

2. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna ROBOTY ZIEMNE B.01.00.00 17 21 5 

3. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna ZBROJENIE B.03.00.00 22 25 4 

4. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna BETON B.04.00.00 26 31 6 

5. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna KONSTRUKCJE STALOWE B.07.00.00 32 38 7 

6. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna ROBOTY  POKRYWCZE B.10.00.00 39 52 14 

7. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna POSADZKI B.12.00.00 53 60 8 

8. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna STOLARKA B.13.00.00 61 66 6 

9. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU. B.25.00.00 67 74 8 

10. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna INST. WOD.-KAN. I.03.00.00 75 84 10 

11. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna INST. OGRZEWCZA I.06.00.00 85 109 25 

12. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna INST. WENTYLACYJNA I.05.00.00 110 126 17 

13. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna INST. GAZOWA I.07.00.00 127 137 11 

14. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

INST. SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA I.08.00.00 138 143 6 

15. Szczegółowa specyfikacja 
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INST. ELEKTRYCZNA I 
ODGROMOWA E.10.00.00 144 151 8 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ OGÓLNA               B.00.00.00    (kod CPV 45000000-7) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie realizacji zadania: 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a związanymi z wykonaniem  niżej  wymienionych 
robót: 

roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem  
(CPV 45214200-2) 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

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

1.4.3. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

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

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

1.4.7.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za rządu, ograniczonego prawa 
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rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

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

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

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

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

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

1.4.13.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.14. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

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

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

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

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

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

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

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

1.4.22. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.23. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
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1.4.24. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym  podział na 
dokumentację projektową: 

— dostarczoną przez Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  i SST  

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

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

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

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

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

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

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

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

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

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

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

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu dowie. 

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

1,5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

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

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1 - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

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

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

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

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

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po wiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

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

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

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

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

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia łów. 

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

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

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

a) projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt organizacji budowy, 

c) projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

d) projekt  technologiczno – warsztatowy konstrukcji i elementów dla zastosowanych własnych 
rozwiązań  dostawcy systemu w zakresie: 

— montażu konstrukcji z drewna klejonego obejmujące ostateczną optymalizację 
wymiarowania z uwzględnieniem klasy drewna klejonego, w jakiej ma być wykonana 
konstrukcja wraz z przedstawieniem kompleksowego sposobu montażu, wykonaniem 
zakotwień, podparć i połączeń - określenia szczegółowe (zawierające również stosowne 
obliczenia z uwzględnieniem przyjętych obciążeń stałych, obciążeń zmiennych śniegiem i 
wiatrem wg danej strefy, obciążeń technologicznych) wykonawca przedstawi  inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

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

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, przy funkcjonującej części 
obiektu, 
Do wykonawcy należy dokonanie uzgodnień, zgłoszeń, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy i przekazanie go do użytku, w tym badanie skuteczności uziemienia, 
Do obowiązków wykonawcy należą ponadto:  
— zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
— utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, usuwanie na bieżąco zbędnych 
materiałów, odpadów, śmieci, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, z zachowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących odpadów 
zawierających azbest (w zakresie składowania, wywozu i utylizacji odpadów); 
— uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go zamawiającemu najpóźniej 
do dnia odbioru końcowego, 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

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

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 

— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.. 

— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek. legalizacja  i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

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

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

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

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

6.4. Badania i pomiary 

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

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

6.5. Raporty z badań 

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

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

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

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

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

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy1 na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

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

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

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

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

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

* inne istotne informacje o przebiegu robót. 

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

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

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

6.8.2. Książka obmiarów 

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

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

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



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

13

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

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

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

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

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

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

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

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

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

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

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

8.3. Odbiór częściowy 

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

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

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

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

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

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

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

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

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

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

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

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

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

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

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

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
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VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

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

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

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

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

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

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

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

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz. 

1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 

1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19.poz.177). 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm) 

7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165) 

9. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2014 poz. 1040) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ora planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY  ZIEMNE   B.01.00.00   (kod CPV 45111200-0) 
  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie realizacji zadania : 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą 

 — Roboty rozbiórkowe 

 — Roboty ziemne 

 — Podkłady, podbudowy 

 — Warstwy filtracyjne  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i    
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują 

2.2. Grunty, podkłady i podbudowy oraz nawierzchnie żwirowe  

2.2.1. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

— max. średnica ziaren d<120 mm, 
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— wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

— współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 0,95 -k>Sm/d, 

— zawartość części organicznych 1<2%, 

— odporność na rozpad <5%. 

2.2.2. Obsypki i zasypki i warstwy filtracyjne 

Żwir sortowany 2-5 mm oraz 5-31 mm, piasek zwykły  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 — 7), pkt 3 

Roboty  rozbiórkowe i ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

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

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

Transport materiałów z rozbiórki oraz ziemi z ukopów i gruzu środkami transportu na odległość do 5 
km lub do miejsca utylizacji 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i ziemnych , w strefie wykonywania tych robót należy: 

— teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

― odłączyć elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.4. Wykopy  

5.4.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.4.2. Zabezpieczenie skarp wykopów głębokości powyżej 1,0 m 
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(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

— w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 1: 0,5 

— w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

— w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych. 

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

— stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.4.3. W przypadku, gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopów ze skarpami wykopy o 
głębokości ponad  1 m należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym lub 
ażurowym zgodnie z wymaganiami BHP. 

5.4.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.4.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.5. Zasypki 

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.5.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być „wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m — przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,40 m — przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lub nie mniejszy niż Js = 0,97 wg 
próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 
 
5.6. Warstwy filtracyjne. podsypki i nasypy 
5.6.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
 
5.6.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty i elementy betonowe:  
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1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu.  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lub nie mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora.  
5.6.3. . Warunki wykonania podkładów pod przewody:  
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed układaniem  przewodów.  
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych.  
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu.  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js =0,98 według próby normalnej 
Proctora.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

Wymagania dla robót rozbiórkowych i ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6. 

6.2. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych  

6.2.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— zgodność wykonania robót z dokumentacją  
— prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
— przygotowanie terenu  
— rodzaj i stan gruntu w podłożu  
― wymiary wykopów 
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2.2. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
— stan wykopu przed zasypaniem  
— materiały do zasypki  
— grubość i równomierność warstw zasypki  
— sposób i jakość zagęszczenia  
 
6.2.3. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
— przygotowanie podłoża  
— materiał użyty na podkład  
— grubość i równomierność warstw podkładu  
— sposób i jakość zagęszczenia  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostkami obmiarowymi są: 

W zależności od rodzaju rozbieranych  elementów [m3],[m2],[m],[szt] [t] 

Dla robót ziemnych [m3, m2] 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

9.2. Płaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

9.3.  Płaci się za roboty ziemne wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7., a w szczególności: 

9.3.1. Wykopy — płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

— wyznaczenie zarysu wykopu, 

— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem, 

— odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

9.3.2. Zasypki — płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

— dostarczenie materiałów 

— zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

9.3.3. Transport gruntu (lub gruzu wg wym. rozbieranych elementów) — płaci się za m3 wywiezionego 
gruntu w stanie rodzimym 

z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

— załadowanie gruntu na środki transportu 

— przewóz na wskazaną odległość 

— wyładunek  

— utrzymanie dróg na terenie budowy, dróg zewnętrznych i na zwałce 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych i ziemnych mogą ulec zmianie na  podstawie decyzji inspektora 
nadzoru. 

10.3. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZBROJENIE  BETONU                    B.03.00.00   (kod CPV 45262310-7) 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

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

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

—  Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali 

 A-III. 

1.4.Określenia podstawowe. 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

 

2.2. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06 (2) 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002.   

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 

(2) Wady powierzchniowe. 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

23

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

— jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

— jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(3) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po winien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

— znak wytwórcy, 

— średnicę nominalną, 

— gatunek stali, 

— numer wyrobu lub partii, 

— znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po      2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

— na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

— odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

— pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii pros tej większego niż 5 
mm na 1 ni długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana — zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(4) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy 

— nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

— nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.  

  

                

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równo czesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-W 

03264:2002 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 

* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 7 

 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7), pkt 8 

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego — wg opisu jak niżej: 

8.2. Odbiór końcowy - wg ST B.00.00.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora 
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
BETON                                            B.04.00.00    (kod CPV 45262300-4) 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie realizacji zadania : 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

1.2.Zakres stosowania SST 

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

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu  w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

—  Betony konstrukcyjne 

1.4.Określenia podstawowe. 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonania konstrukcji należy stosować mieszankę betonową wykonaną w wytwórni betonów tzw. 
„beton towarowy” zgodnie z dokumentacja techniczną, i zgodnie ze świadectwem zgodności z 
zatwierdzoną przez inspektora nadzoru recepturą. 

Każda partia betonu musi posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
PN-ENV 206-1:2003. 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyśpieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do 
betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienia zarówno przez 
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dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 

Dopuszcza się stosowanie mieszanek betonowych przygotowanych w tzw „warunkach prymitywnych” 
na budowie, lecz tylko w przypadku wymaganej  klasy nie wyższej niż C12/15 (B15) 

2.3. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 

Dopuszcza się użycie dowolnego deskowania systemowego uzgodnionego z inspektorem nadzoru lub 
deskowania tradycyjnego. 

2.4. Bloczki betonowe 

 M6 38x25x12 wykonane z betonu klasy ≥B15  -  mury fundamentowe 

 

 3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Dopuszcza się stosowanie dowolnego sprzętu zgodnie z j.w. po akceptacji inspektora nadzoru. 

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

 

4. TARNSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki do transportu betonu 

* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

* Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPC 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Zalecenia ogólne 

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 

1:2003 i PN-63/B-06251. 

* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Deskowanie 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie  ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez 
dostawcę oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
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Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 
Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność, aby wykluczyć wyciek betonu i możliwość 
zniekształceń i odchyleń w wymiarach konstrukcji. Gotowość deskowania do wylewania betonu 
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych wytwórniach (węzłach) betoniarskich – 
gwarantujących dostawę betonu z atestem. 

5.5. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowe go teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

— w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bez pośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

— warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

— przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 
belki wibracyjne. 

5.6. Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5—8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20—30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone O 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m. 

* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 

* Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 

* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.7. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i  uzgodnionych z 
projektantem. 
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* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

— usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

— obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

5.8. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.9. Pobranie próbek i badanie. 

* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

* badania powinny obejmować: 

— badanie składników betonu 

— badanie mieszanki betonowej 

— badanie betonu. 

5.10. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga 
to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego be tonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.11. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy be ton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-631B- 06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 

5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

* pęknięcia są niedopuszczalne, 

* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-691B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm, 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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5.13. Mury z betonowych bloczków M-6 

5.13.1. Spoiny w murach z bloczków. 

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 

— 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 m a minimalna —5 mm. 

5.13.2. Mury fundamentowe należy wykonywać na zaprawie cementowej M12 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 7 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 wykonanej konstrukcji lub m2 powierzchni  zgodnie z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających  wg zasad podanych 
powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

— dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

— oczyszczenie podłoża 

— wykonanie deskowania z rusztowaniem 

— ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

— pielęgnację betonu 

— rozbiórką deskowania i rusztowań 

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE  STALOWE         B.07.00.00  (kod CPV 45262400-5) 

    
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 konstrukcji stalowych  przy realizacji zadania : 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji stalowych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.07.00.00. — Konstrukcje stalowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i    
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2. Konstrukcje  stalowe 

 Szczegóły konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej 

2.2.1. Konstrukcje  powinny być wykonane  z materiałów na które producent dostarczył odpowiednie 
atesty, w które powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

— znak wytwórcy 

— profil 

— gatunek stali 

— numer wyrobu lub partii 
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— znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2.2. Elementy stalowe powinny być dostarczone na budowę fabrycznie wykończone wraz z 
wykonanym zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

2.2.3. Spawanie elementów konstrukcji stalowej 

       Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
       Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
        Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
        Wymagania dodatkowe takie jak: 
-  obróbka spoin 
-  przetopienie grani 
-  wymaganą technologię spawania może zalecić inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
        Zalecenia technologiczne 
-  spoiny sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-  wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 
 
Prace spawalnicze powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia wg normy PN-EN 
287+A1, a operatorzy automatów spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń do spajania kołków 
uprawnienia wg PN-EN 1418. Dokumentacja technologiczna oraz dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje spawaczy powinny być dostępne do kontroli. 
 
Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, 
kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-87-M-690009 i PN-EN 719 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe określono w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe 
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii agresywności korozyjnej C2 wg ISO 12944 

2.2.4.1. Materiały malarskie  

― farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana fosforanem cynku  

― farba poliuretanowa nawierzchniowa  

2.2.4.2. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych obejmuje: 

a) Przygotowanie powierzchni: 

― przygotowanie wstępne – usunięcie zadziorów, nierówności po spawaniu, nierówności 
odlewniczych, stępienie (sfazowanie) ostrych krawędzi i odtłuszczenie całej powierzchni; 

― przygotowanie ostateczne - czyszczenie strumieniowo – cierne do stopnia  

 SA 2½ według PN-ISO 8501-01:1996. 

b) Wykonanie powłok malarskich 

― podkład farbą epoksydową pigmentowaną fosforanem cynku jednowarstwowo  o grubości suchej 
powłoki min. 80 µm  

― nawierzchniowo farbą poliuretanową o grubości suchej powłoki 50 µm 

Łączna minimalna grubość powłok malarskich 130 µm  
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Wszystkie trudnodostępne powierzchnie oraz krawędzie i spawy powinny być przed zasadniczym 
malowaniem wstępnie zaprawkowane. 

2.2.4.3. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

Zalecenia i warunki prowadzenia prac przygotowawczych oraz malarskich należy realizować na 
podstawie kart technicznych oraz instrukcji stosowania wyrobów malarskich wydanych przez 
producenta. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie 
PN-EN ISO 12944-7:2001 

Pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach od jego 
oczyszczenia. 

Pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 80% nominalnej grubości powłoki. Zatem 
grubość pojedynczej powłoki powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej powłoki, 
pod warunkiem że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej 
grubości powłoki. Jednocześnie  należy unikać obszarów o nadmiernej grubości. Maksymalna grubość 
powłoki nie może przekraczać 3-krotnej nominalnej grubości powłoki. 

Wszystkie trudnodostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i śrubowe 
powinny być dodatkowo zabezpieczone poprzez wykonanie powłoki zaprawkowej o szerokości ok 25 
mm z każdej strony krawędzi. 

W zakresie odstępu czasu pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw, techniki nakładania, 
doboru i nastawy sprzętu, parametrów materiału – lepkość, gęstość, temperatura  i  całości technologii 
wykonania należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobów malarskich. 

Prace malarskie powinny być prowadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych 
pomieszczeniach, w których zabezpieczono odpowiednie warunki termiczne oraz wymiany powietrza, 
Nawiew powierza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie 

2.2.4.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

2.3. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.3.1. śruby i łączniki ocynkowane 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 

 — 8.8, 10.6 (wg dokumentacji technicznej) 

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

* własności mechaniczne wg PN-BN 20898-7:1997 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-JSO 4034;2002 

* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-820 18 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 

główkach. 
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2.4. Blacha trapezowa konstrukcyjna T160 

Wysokość:                160 mm 

Materiał:   stal S320GD 

Grubość:     1,25 mm 

Powłoka: poliester połysk, cynk  

 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

 (2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

(4) składowanie blach trapezowych wg instrukcji producenta 

2.6. Badania na budowie 

2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje inspektora nadzoru 

2.6.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

— jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

— zgodności z projektem, 

— zgodności z atestem wytwórni 

— jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

— jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 - 7), pkt 3 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, — nośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
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* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

— spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

— sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

— stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylację; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru 

3.4. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 4 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 5 

5.2. Montaż konstrukcji 

5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

— sprawdzić stan i kompletność elementów kotwiących oraz reperów wytyczających osie i linie 
odniesienia rzędnych obiektu. 

— porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  przy czym odchyłki nie powinny przekraczać 
wartości: 

 
Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki w mm 
Na powierzchni betonu rzędna fundamentu do 

2,0 
rozstaw śrub 2,0 

Na podlewce Do 10,0 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania.  

 
 
 
 
 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
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Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi 
teoretycznej 

5 mm 

2 odchylenie osi słupa                                               od pionu h/300 mm 

3 strzałka wygięcia                                                 h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 
mm 

4 wygięcie belki lub                                                1/750 lecz nie więcej wiązara niż 15 
mm 

5 odchyłka strzałki montażowej                                 0,2 projektowanej 

 

5.2.3. Połączenia na śruby 

— długość śruby powinna być taka  aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

— nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 

— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.2.4. Montaż konstrukcyjnej blachy trapezowej 

Należy stosować zasady określone  w instrukcji montażu producenta.  

Mocowanie łącznikami do konstrukcji na podporach w każdej półce oraz na zakładzie wzdłużnym w 
odl.  ≤  500 mm. 

Minimalny zakład poprzeczny blach nośnych 150 mm lub wg projektu konstrukcji. 

Do cięcia blach trapezowych należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. 

Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku 
uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy retusz, przy 
zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 oraz zgodności z wymaganiami normy: PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe 
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.07.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach lub w m² zamontowanych blach 
trapezowych 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór końcowy konstrukcji obejmuje sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem, wymaganiami 
norm oraz niniejszej specyfikacji. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

– podpory konstrukcji 

– odchyłki geometryczne układu 

– jakość materiałów i spoin 

– stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

– stan i kompletność połączeń. 

Protokół odbioru robót powinien zawierać: 

– przedmiot i zakres odbioru 

– dokumentację określającą zakres wymagań 

– dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymogami 

– protokoły odbioru częściowego 

– parametry sprawdzone w obecności komisji 

– stwierdzone usterki 

– decyzję komisji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszystkie wymienione w SST B.07.00.00 oraz: 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-911M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POKRYWCZE                B.10.00.00   (kod CPV 45261400-8) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 pokryć dachowych przy realizacji obiektu: 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objetych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z 
blachodachówki. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć 
oraz ich odbiorów dla: 

– Pokrycia dachu membraną PCW 

– Pasm świetlnych dachowych 

– Warstw izolacyjnych stropodachu 

– Obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych  

Dokumentację robót pokrywczych stanowią: 

― projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). dla przedmiotu zamówienia 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

― projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu 
funkcjonał no-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072), 

― specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 2072), 

― dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póżn. zmianami), 

― dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

― protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

― dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych z blachodachówek powinny mieć: 

― oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

― deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających  niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

― oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor 
mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2. Pokrycie dachowe z membrany izolacyjnej PCW 

2.2.1. Parametry techniczne pokrycia z membrany w zależności od sposobu mocowania do podłoża 
(rozwiązania alternatywne) :        

                                                    mocowana mechanicznie                  klejona do podłoża 

Długość                                                   15,0/20,0 m                                      15,0 m 

Szerokość                                                     2,0 m                                             2,0 m 

Grubość efektywna                                      1,50 mm                                       1,50 mm 
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Prostoliniowość                                           ≥ 30 mm                                       ≥ 30 mm 

Płaskość                                                       ≥ 10 mm                                       ≥ 10 mm 

Gramatura                                                    1,8 kg/m²                                      2,1 kg/m² 

Reakcja na ogień                                              E                                                   E 

Odporność na grad 

   - podłoże sztywne                                       ≥ 17 m/s                                       ≥  17 m/s 

   - podłoże elastyczne                                    ≥ 30 m/s                                       ≥  30 m/s 

Wytrzymałość złączy na oddzieranie          ≥ 185 N/50 mm                        ≥ 185 N/50 mm 

Wytrzymałość złączy na ścinanie                ≥ 500 N/50 mm                        ≥ 500 N/50 mm 

Przenikanie pary wodnej                               µ 20 000C                                 µ 20 000C 

Wytrzymałość na rozciąganie 

   - wzdłużna                                                 ≥ 1000 N/50 mm                        ≥ 1000 N/50 mm 

   - poprzeczna                                              ≥  900 N/50 mm                         ≥  900 N/50 mm  

Wydłużenie 

    - wzdłużne                                                   ≥ 15 %                                            ≥ 15 % 

    - poprzeczne                                                ≥ 15 %                                            ≥ 15 % 

Odporność na uderzenie 

    - podłoże twarde                                          ≥ 400 mm                                   ≥ 500 mm 

    - podłoże miękkie                                         ≥ 700 mm                                   ≥ 700 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie 

    - wzdłużne                                                    ≥ 150 N                                        ≥ 150 N 

    - poprzeczne                                                  ≥ 150 N                                        ≥ 150 N 

Stabilność wymiarów 

     - wzdłużna                                                    ≤ |0,5| %                                        ≤ |0,3| % 

 

     - poprzeczna                                                  ≤ |0,5| %                                         ≤ |0,3| % 

 

Odporność na zginanie w niskiej temp.:           ≤ - 25° C                                         ≤ - 25° C 

 

Odporność na promieniowanie UV, podwyższoną temp..i wodę: 

                                                                                  Spełniony  (˃ 5 000 godz / stopień 0) 

 

 

2.2.2. Membrana do wykonywania detali na membranach dachowych – parametry techniczne: 

Długość                                                                                              20,00 m 

Szerokość                                                                                           1,75 m 

Grubość rzeczywista                                                                           1,8 mm 

Wodoszczelność                                                                        spełnia wymagania  

Odporność na ogień                                                                               E 

Paroprzepuszczalność                                                                      µ = 20 000                                                                           
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Odporność na zginanie w niskiej temp.:                                            ≤ - 25° C  

2.2.3. Kleje 

– klej do membran dachowych na bazie PCW stosowany w metodzie montażu mechanicznego na 
krawędziach oraz w strefach brzegowych 

– klej do membran dachowych na bazie PCW stosowany z mocowaniem w metodzie  klejenia. 

                                              

2.3. Obróbki blacharskie i elemety wykończeniowe 

2.3.1. Obróbki blacharskie należy zastosować z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm laminowanej 
jednostronnie membraną PCW, co umożliwi łączenie pokrycia z membrany z obróbką blacharską 
przez zgrzewanie, należy stosować opierzenia z blachy systemowe zgodne z systemem pokrycia 
membraną. W przypadku pozostałych obróbek (nie zgrzewanych z membraną) zaleca się stosowanie 
elementów z blachy powlekanej z profili systemowych dopuszczając warunkowo, za zgodą inspektora 
nadzoru rozwiązania indywidualne z zachowaniem warunku odnośnie charakterystyki użytej blachy do 
obróbek . 

2.3.2.. Obróbki blacharskie (nie zgrzewane z membraną) z blachy stalowej gr. 0,5-0,55 mm 
ocynkowanej i fabrycznie powlekanej poliuretanem gr 50 µm  RAL 9007 

 

2.4. Rynny dachowe i rury spustowe 

2.4.1. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej i powlekanej 
obustronnie poliuretanem gr 50 µm. w kol. RAL 9007 

Wszystkie elementy instalacji muszą być zgodne z zastosowanym systemem rynnowym. Nie 
wolno stosować jednocześnie elementów od różnych systemów rynnowych. 

Zastosowany system rynnowy musi być zgodny z normą PN-EN 612:2006 w odniesieniu do rynian 
dachowych i rur spustowych oraz z normą PN-EN 1462:2006 w odniesieniu do uchwytów. 

2.4.2. Przechowywanie zgodnie z instrukcją producenta. 

 

2.5, Izolacje termiczne 

2.5.1. Dwugęstościowe płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich bezpośrednio pod 
powłokowe pokrycia dachowe w układzie dwuwarstwowym. 

Parametry techniczne: 

                                                           I warstwa (podkładowa)      II warstwa (nawierzchniowa) 

                                                                       gr 150 mm                                gr. 50 mm 

Wsp. przewodzenia ciepła    λ D                   0,038 W/mK                            0,040 W/mK 

Siła ściskająca pod obc. punktowym                                                

dającym odkształcenie 5 mm                         ≥ 650 N                                     ≥ 800 N 

Naprężenia ściskające przy  10% 

odkształceniu względnym dla płyty               ≥ 40 kPa                                   ≥ 70 kPa 

Naprężenia ściskające przy  10% 

odkształceniu względnym dla wierzchniej       

warstwy płyty                                                  ≥ 70 kPa                                   ≥ 90 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą 

prostopadłą do powierzchni                              ≥ 10 kPa                                   ≥ 10 kPa 

Stabilność wymiarowa przy określonych  

warunkach temperaturowych (70°C) i  
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wilgotnościowych (90%)                                   ≤ 1 %                                        ≤ 1 % 

Długotrwała nasiąkliwość wodą                      ≤ 3 kg/m²                                  ≤ 3 kg/m² 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą                     ≤ 1 kg/m²                                  ≤ 1 kg/m² 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem 

własnym                                                        1,45-1,20 kN/m²                      1,70-1,55 kN/m² 

Klasa reakcji na ogień                                            A1                                           A1 

 

2.5.2. Kliny dachowe ze skalnej wełny mineralnej 

Parametry techniczne: 

Siła ściskająca pod obc. punktowym                                                

dającym odkształcenie 5 mm                                                     ≥ 650 N 

Naprężenia ściskające przy  10% 

odkształceniu względnym dla płyty                                           ≥ 70 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą 

prostopadłą do  powierzchni                                                        ≥ 10 kPa  

Stabilność wymiarowa przy określonych  

warunkach temperaturowych (70°C) i  

wilgotnościowych (90%)                                                                 ≤ 1 %                                        

Długotrwała nasiąkliwość wodą                                                   ≤ 3 kg/m²                                   

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą                                                  ≤ 1 kg/m² 

Klasa reakcji na ogień                                                                       A1 

 

2.5.3. Klej bitumiczny 

Do przyklejania klinów z wełny mineralnej do płyt z wełny mineralnej oraz do sklejania płyt w 
technologii montażu dwuwarstwowej klejonej. 

Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż wytrzymałość na 
rozrywanie skalnej wełny. 

  

2.6. Paroizolacja stropu 

Folia  paroizolacyjna  -warstwa aluminium między folią poliestrową i zbrojoną folią polietylenową 

Paroprzepuszczalność –grubość warstwy powietrza 

Równoważna dyfuzji pary wodnej Sd          [m}                                 150 

Wytrzymałość na rozrywanie 

     - wzdłuż                                             [N/mm]                             350 

     - w poprzek                                       [N/mm]                              300 

Klasa reakcji na ogień                                                                       E   

Temp.użytk.                                            °C                              -40 do +80   

 

2.7. Łączniki teleskopowe do izolacji dachowych 

Mocowanie pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do blachy trapezowej przy montażu izolacji dachów 
płaskich. 
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Wkręty samowiercące z łbem kielichowym tworzą wraz z korpusem tworzywowym (tuleją 
teleskopową)  łącznik do mocowania izolacji dachów płaskich. 

Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mieć  w przypadku mocowania do podłoża stalowego 
(blachy trapezowej) po dodaniu długości korpusu i wkręta 35-45 mm więcej niż grubość warstwy 
izolacyjnej. 

2.7.1. Wkręty samowiercące  

     Ø 4,8 mm 

Zdolność przewiercania  2  mm 

Ochrona antykorozyjna  - powłoka cynkowa lamelarna  15 Cykli Kestemicha 

2.7.2. Tuleje teleskopowe  

Typ okrągły 

Średnica talerza 50 mm/ 4,8 mm 

Materiał: poliamid, polipropylen, nylon 

2.7.3. Dobór łącznika  

Odpowiednio dobrane mocowanie powinno mieć  w przypadku mocowania do podłoża stalowego 
(blachy trapezowej) po dodaniu długości korpusu i wkręta 35-45 mm więcej niż grubość warstwy 
izolacyjnej. 

Dla izolacji grubości 200 mm: 

Wariant I 

 – długość teleskopu 155 mm + długość wkręta samowiercącego 80 mm = 235 mm 

Wariant II 

 – długość teleskopu 165 mm + długość wkręta samowiercącego 70 mm = 235 mm 

Wariant III 

– długość teleskopu 185 mm + długość wkręta samowiercącego 50 mm = 235 mm 

 

2.8. Płyty warstwowe ścienne z ukrytym łącznikiem. 

2.8.1. Parametry techniczne: 

Rdzeń z pianki z poliizocyjanuratu PIR 

Wsp. przewodzenia ciepła λD                                     0,023 W/mK                             

Zastosowanie – ściany zewnętrzne 

Szerokość                                                         1000 mm 

Długość                                                             2000 - 18500 mm 

a) Płyta (na ściany wewnętrzne) SP2D E-PIR obustronny profil liniowy 

Grubość płyty                                                         100 mm 

Wsp. przewodzenia ciepła Uc                                          0,22 W/m²K 

Izolacyjność akustyczna                                          24 dB 

Reakcja na ogień                                                   B-s2, d0 

Odporność korozyjna                                               C1-C3 

Okładziny zewn.i wewn.                                 Poliester  25 µm RAL 9002 

Grubość okładzin zewn./wewn.                          0,5 mm/0,5 mm 
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b) Płyta (na ściany zewnętrzne) SP2D E-PIR zewn. płyta gładka, wewn. prof. liniowy 

Grubość płyty                                                         120 mm 

Wsp. przewodzenia ciepła Uc                                          0,18 W/m²K 

Izolacyjność akustyczna                                          24 dB 

Reakcja na ogień                                                   B-s2, d0 

Odporność korozyjna                                               C1-C3 

Okładziny zewn.     .                                 Poliester  25 µm RAL 9007  

Okładziny wewn.     .                                 Poliester  25 µm RAL 9002 

Grubość okładzin zewn./wewn.                          0,6 mm/0,4 mm 

c) Płyta (na ściany zewnętrzne) SP2D E-PIR obustronny profil liniowy 

Grubość płyty                                                         120 mm 

Wsp. przewodzenia ciepła Uc                                          0,18 W/m²K 

Izolacyjność akustyczna                                          24 dB 

Reakcja na ogień                                                   B-s2, d0 

Odporność korozyjna                                               C1-C3 

Okładziny zewn.     .                                  Poliester  25 µm RAL 9002  

Okładziny wewn.     .                                 Poliester  25 µm RAL 9002 

Grubość okładzin zewn./wewn.                          0,4 mm/0,4 mm 

 

 

2.8.2. Obróbki blacharskie przy kryciu płytami warstwowymi 

Należy stosować wyłącznie gotowe, systemowe obróbki blacharskie dostarczone łącznie z płytami 
warstwowymi i tego samego producenta. 

2.8.3. Łączniki do montażu płyt. 

Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 
producenta płyt łączników samowiercących.  

 

2.9. Pasmo świetlne 

2.9.1. Pasmo świetlne łukowe. Konstrukcja nośna z profili aluminiowych, zewnętrzne elementy 
montażowe (zawiasy, śruby) ze stali nierdzewnej V2A. Wypełnienie z poliwęglanu komorowego gr. 16 
mm, kolor kryształ wsp. U=1,77 [W/m²K] 

2.9.2. Podstawa pod świetlik z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm i wys. 350 mm, szerokość podstawy 50 
mm 

 

2.10. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę                                                                                                                           

Wyroby do pokryć blachą trapezową, obróbek blacharskich, systemu rynnowego, oraz  mogą być 
przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

― są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

― są właściwie oznakowane i opakowane, 

― spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i 
wynik badania mrozoodporności dachówek), 
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― producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechne 
go lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych  wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

 

2.11. Warunki przechowywania wyrobów  

Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 — 7), pkt 3 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu nie wpływającego negatywnie 
na jakość wykonanych robót. 

3.2. Narzędzia i sprzęt montażowy  

Należy stosować narzędzia i sprzęt zalecany przez producenta systemu, a w szczególności: 

*Dźwig 

*Podnośniki próżniowe VIAVAC do bezpiecznego i bezuszkodzeniowego podnoszenia i przenoszenia 
płyt sciennych. Dobór konkretnego urządzenia powinien uwzględniać rodzaj i długość płyty 
warstwowej oraz specyfikę montażu.  

Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu do podnoszenia i przemieszczenia płyt  dającego 
bezpieczeństwo i prawidłowość prowadzenia montażu za zgodą inspektora nadzoru. 

*Specjalne samozaciskowe narzędzia montażowe do podnoszenia płyt w układzie poziomym i 
pionowym. 

*Wkrętarki do osadzania łączników zaleca się stosowanie specjalistycznych wkrętarek wyposażonych 
w odpowiednią głowicę do prowadzenia długich łączników oraz regulacje głębokości względnej 
położenia łba łącznika. 

Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości 
względnej osadzania łączników o parametrach: moc 600-750 W, obroty robocze przy tej mocy 1500-
2000 obr./min, moment obrotowy 600-700 Ncm. 

*Pilarki i nożyce do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 
brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile 
wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Opiłki po cięciu należy natychmiast 
usunąć. 

Do ciecia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 
urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do 
zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

 

4. TRANSPOPRT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 ”Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 4 

4.2. Transport materiałów 
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4.2.1. Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej oraz zgodnie z zasadami eksploatacji środków transportowych przepisami ruchu 
drogowego. 

4.2.2.Płyty warstwowe wyłącznie z zastosowaniem specjalnie przystosowanych środków transportu 
prowadzony ściśle wg instrukcji producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 

45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Montaż izolacji stropodachu 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Mocowanie pierwotne płyt do konstrukcji stalowej łącznikami teleskopowymi do izolacji należy 
wykonać w ilości minimum 2 szt/m² izolacji, zwiększając ilość mocowań w strefie brzegowej do 3 
szt/m². Obróbki krawędzi dachów (oprócz okapów) , świetlików należy wykonać z zastosowaniem 
klinów z wełny mineralnej klejonych do płyt izolacyjnych klejem bitumicznym. 

5.3. Montaż membrany dachowej 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego wykonawcę  producenta 
(dostawcę) systemu. 

5.3.1. Mocowanie mechaniczne membrany 

Elementy należy mocować w taki sposób, aby membrana wystawała co najmniej 1,0 cm spoza 
podkładki łącznika. Maksymalna odległość elementów mocujących na zakładach wynosi 33 cm i 
analogicznie w przypadku mocowania brzegowego, które należy wykonać wzdłuż wszystkich krawędzi 
dachu tzn. wzdłuż jego skrajni oraz wokół wszystkich przejść przez konstrukcję dachu. 

 

5.4. Obróbki blacharskie 

* obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od —15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

Obróbki blacharskie związane z wykonaniem pokrycia dachu membraną należy wykonać materiałem i 
wg zasad określonych w instrukcji producenta systemu. 

 

5.5. Rynny dachowe – stalowe powlekane 

* powinny być montowane wg instrukcji i zaleceń producenta, 

* rynny powinny być mocowane do krawędzi okapu za pomocą uchwytów, rozstawionych w  
odstępach nie większych niż 50 cm lub wg zaleceń producenta systemu 

* spadki rynien regulować na uchwytach w zakresie 0,2 do 0,5% 

* rynny powinny mieć wmontowane wpusty do rur spustowych, 

5.6. Rury spustowe – stalowe powlekane 

* powinny być montowane wg instrukcji i zaleceń producenta, 

* rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m i w ilości min. 3 szt lub wg zaleceń producenta 
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5.7. Okładziny ścian z płyt warstwowych 

5.7.1. Przygotowanie do montażu 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję czy powierzchnie płatwi stanowią 
płaszczyznę. 

Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

5.7.2. Warunki prowadzenia montażu 

Prace montażowe z płyt warstwowych można prowadzić przy prędkości wiatru nie większej niż 4 
m/sek. 

Montażu płyt nie można prowadzić w czasie opadów atmosferycznych deszczu lub śniegu oraz w 
czasie gęstej mgły. 

Prace montażowe nalży prowadzić w temperaturze powyżej 4°C do 20°, a w przypadku montażu płyt z 
okładzinami w kolorach ciemnych zalecany montaż w temperaturze powyżej 10°C. 

5.7.3. Montaż płyt warstwowych ściennych 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny folię ochronną. 

Wszystkie obróbki oraz montaż rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Płyty warstwowe powinny być fabrycznie zabezpieczone folią, którą należy usunąć w czasie do 3 
miesięcy od daty dostawy 

Zabrania się pozostawienie po montażu folii poderwanej. 

Cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem 
np.filcem. 

Krawędzie płyt i obróbek docinanych na budowie należy zabezpieczyć bezpośrednio po cięciu. Jeżeli 
obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną 

Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 

Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji, by zapobiec 
powstaniu różnic kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. 

5.8. Montaż pasm świetlnych 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego wykonawcę  producenta 
(dostawcę) systemu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych  

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) . 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dia realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt, 2.2. niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta systemu. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie: 

― zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

― jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

― prawidłowości przygotowania podkładu, 

― prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
(kod CPV 45000000-7), pkt 7 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu  np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1 m² . 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci 
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 2-02. 

―dla obróbek blacharskich ― m2 powierzchni w rozwinięciu w przypadku ich wykonywania z blach, w 
przypadku montażu obróbek z gotowych fabrycznych półfabrykatów — 1 m                                                    
―dla wykonanych rynien dachowych lub rur spustowych ― 1 m 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" (kod CPV 

45000000-7), pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo mogą być obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
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materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

― dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

― szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

― dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

― dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

― protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu t odbiorów częściowych. 

― instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

― wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

― jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
 z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 

― jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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― w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru, 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

― ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

― ocenę wyników badań, 

― wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

― stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachą trapezową z za-
mówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNIŚCI 

9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST B.00.00.00 
„Wymagania ogólne"  (kod CPV 45000000-7), pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

9.2.1. Roboty pokrywcze 

Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

― określonych w dokumentach  umownych  (ofercie) cen jednostkowych  i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

― ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze  
uwzględniają: 

― przygotowanie stanowiska roboczego, 

― dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

― obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

― ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

― odbiór i oczyszczenie podkładu, 

— wykonanie robót pokrywczych z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 
dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

― usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

― oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

— likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
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9.2.2. Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2  lub „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

— przygotowanie, 

— zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

— uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2.3. Rynny i ruty spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

— przygotowanie, 

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

— uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999      Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2.   Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

― Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych  (tom l, 
część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 

― Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

― Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

― Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć 
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki 
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. 
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r. 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). 

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

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

― Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
póz. 881). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI                                        B.12.00.00   (kod CPV 45430000-0) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 posadzek przy realizacji zadania: 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 
1.2. Zakres stosowania SSE 

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

1.3. Zakres robót objętych SSE 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 
 
— Podłoży 

— Izolacji 

— Płyt posadzkowych 

— Posadzki żywicznej, uwzględniające:  

   -  sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podłoży betonowych wraz z  wykonaniem szczelin 
dylatacyjnych,                                                                  
   - ułożenie posadzki żywicznej, 
   - wypełnienie elastyczna masą szczelin dylatacyjnych, 
   
1.4, Określenia podstawowe 

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

1.4.1. System posadzki żywicznej – system posadzkowy na bazie żywicy epoksydowej, 
bezspoinowy o wykończeniu gładkim z połyskiem lub antypoślizgowym z posypką z kruszywa  
stanowiący barwną i trudnościeralną warstwę komunikacyjną (pod ruch pieszy i kołowy) o średnio-
ciężkich obciążeniach użytkowych np. hale magazynowe, montażowe i przemysłowe, warsztaty 
naprawcze, garaże, pomieszczenia techniczne itp.  
1.4.2. Posypka piaskowa – piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim dla 
przyjętego systemu wykonawczego, mający na celu zapewnienie gwarantowanej przyczepności 
pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadaniu wierzchniej warstwie 
żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej. 
1.4.3. Materiał uszczelniający dylatację – elastyczna, trudnościeralna masa na bazie żywicy 
poliuretanowej, stanowiąca wypełnienie na dylatacjach poziomych i pionowych, odporna na ruch 
kołowy (wózki widłowe, samochody itp.) 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

54

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2. Materiały do podłoży , podsypek , zasypek oraz podbudowy 

Piasek (PN-BN 13139:2003 

Pospółka uziarnienie 0/31,5 mm 

Piasek z domieszką żwiru wielofrakcyjnego do betonu  uziar. 2-31,5 mm w proporcji 70% piasku i 30 
% żwiru 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
  
2.3. Posadzki betonowe — podkłady betonowe, płyty betonowe zbrojone stalowym zbrojeniem 
rozproszonym pod posadzki żywiczne 

2.3.1. Podkład betonowy z betonu towarowego  C8/10 , C12/15 wg  SST B.04.00.00 

2.3.2. Płyta konstrukcyjna posadzkowa z betonu towarowego  C25/30  wg SST B.04.00.00’ zbrojona 
stalowym zbrojeniem rozproszonym  wg pkt. 2.3.3 

2.3.3. Zbrojenie rozproszone – włókna stalowe 1/50 mm dozowane do betonu razem z kruszywem w 
wytwórni  betonu w ilości 25 kg/m3 betonu płyty posadzkowej 

 

2.4. Izolacje 

2.4.1. Folie 

— Folia izolacyjna polietylenowa do posadzkowych izolacji przeciwwilgociowych o parametrach: 

    - grubość 0,3 mm 

    - reakcja na ogień     F 

    - wytrzymałość na rozdzieranie  wzdłuż / w poprzek          105 / 105 N 

    - maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek          165 / 155 N/50 mm 

    - odporność na starzenie                                                    spełnienie wymagań          

— Folia izolacyjna polietylenowa jako warstwa ochronna izolacji termicznych i akustycznych o 
parametrach: 

    - grubość 0,2 mm 

    - reakcja na ogień     F 

    - wytrzymałość na rozdzieranie  wzdłuż / w poprzek             65 / 70 N 

    - maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek          110 / 95 N/50 mm 

    - odporność na starzenie                                                    spełnienie wymagań 

— Taśmy jednostronne lub dwustronne do łączenia zakładów foli 

2.4.2. Styropian         

— Styropian odmiany EPS 200  do izolacji termicznej posadzki przyziemia 

    - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym         ≥ 200 kPa    CS(10)200 
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    - wytrzymałość na zginanie                                                          ≥ 250 kPa    BS250 

    - współczynnik przewodzenia ciepła   λ                                        ≤ 0,034  W/mK  

    - reakcja na ogień                                                                             E 

    - obciążenie użytkowe podłogi                                                 do    6,0 t/m² 

 

2.5. System posadzkowy na bazie żywicy epoksydowej 

 2.5.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są: 
   —  żywica epoksydowa do gruntowania, wykonywania warstw wyrównujących i pośrednich    — 
masa na barwne i cienkie nawierzchnie z żywic epoksydowych, zapewniająca właściwą szorstkość i 
wytrzymałość na ścieranie  
   — piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności pomiędzy 
nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadania wierzchniej warstwie żywicznej 
odpowiedniej faktury antypoślizgowej, 
   — masa na bazie żywic poliuretanowych do wypełniania szczelin dylatacyjnych, doskonale 
przylegająca do betonu, odporna na działanie wody, ługów, kwasów i innych chemikaliów. 
Należy stosować materiały należącego do jednego systemu nawierzchniowego, posiadającego 
aktualną Aprobatę Techniczną ITB i wykazującego następujące cechy ogólne: 
   — zdolność przenoszenia obciążeń komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszego i kołowego,  
   — dobra przyczepność do podłoża betonowego oraz wysoka odporność na obciążenia 
mechaniczne, ścieranie i uderzenia,  
   — brak rozpuszczalnika i wypełniacza mineralnego,  
   — łatwy w utrzymaniu czystości kolor jasnoszary  
   — możliwość nadania warstwie wierzchniej antypoślizgowej faktury,  
   — utwardzenie żywicy powinno przebiegać nawet w niskich temperaturach 

(od +10°C). 

2.5.2.. Wymagania szczegółowe 

Przyjęty system wykonania nawierzchni powinien spełniać poniższe wymagania: 
   — zawartość części stałych 100%, 
   — przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1,5 MPa,  
   — utwardzenie żywicy powinno przebiegać już w temperaturze od +10°C,  
   — odporność na ścieranie klasa AR1,  
   — odporność na uderzenia klasa IR4,  
   — reakcja na ogień klasa Efl,  
   — wydzielanie substancji korozyjnych klasa SR,  

2.5.3. W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować: 

   — Układanie  posadzki żywicznej  
            – żywiczny materiał  gruntujący (np.Sikafloor-161 lub inny równoważny) 
            – nawierzchniowa żywica  epoksydowa (np.Sikafloor-264N lub inna równoważna), 

‒ piasek  kwarcowy,  frakcja np. 0,1-0,4 i 0,4 – 0,7 mm,  suszony  piecowo, 
   — Wypełnianie  szczelin  dylatacyjnych  

‒ wałek z  pianki  polietylenowej (sznur dylatacyjny) 
‒ żywiczny materiał  gruntujący  (np.Sikafloor-161 lub inny równoważny) 
‒  elastyczna, trudnościeralna masa uszczelniająca dylatację (np.Harz PU K25 lub inna 
równoważna) 
  

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inżyniera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności 
z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz 
spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 
przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca 
winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym 
do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 
możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed 
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem lub utratą stateczności. 

. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w 
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań 
zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod CPV 

45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Podkłady z pospółki  

Wskaźnik zagęszczenia podkładu z piasku z domieszką żwiru lub z pospółki  Js = 1,00 wg próby 
normalnej Proctora. 

5.2. Podłoże z chudego betonu 

Wykonanie podkładu z betonu towarowego C8/10 i C12/15 wg SST B.04.00.00. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać  prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 3 mm/m i 10 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia i w stosunku do projektowanego poziomu, z uwzględnieniem projektowanych 
spadków. 

5.3. Wykonywanie posadzki betonowej 

Do wykonywania posadzki betonowej można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 

Płyta konstrukcyjna 

Wykonanie płyty betonem towarowym C25/30 zgodnie z SST B.04.00.00 zbrojona stalowym 
zbrojeniem rozproszonym  w ilości 25 kg/m3 wg pkt. 2.3.3 z zatarciem mechanicznymi zacieraczkami 
na ostro 

Powierzchnia płyty betonowej nawierzchniowej sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2 mm i w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia i w 
stosunku do projektowanego poziomu. 

 

5.4. System posadzkowy na bazie żywicy epoksydowej 
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5.4.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac 
naprawczych Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca 
robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu podłoży 
betonowych za pomocą żywicznych nawierzchni komunikacyjnych (system przeznaczony do 
stosowania wyłącznie przez doświadczonych wykonawców) . 

5.4.2. Warunki atmosferyczne 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 
Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur 
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż 
+8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest 
wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza 
przekraczającej 85%. 

5.4.3. Przygotowanie podłoża pod posadzki  

Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne 
znaczenie. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 
   ‒ usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 
zanieczyszczeń, 
   ‒ usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, 
hydropiaskowanie lub groszkowanie, 
   ‒ usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 
betonem,  
   ‒ podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i 
dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia 
wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a 
minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków Technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 
735 §170.2b, badana wg  PN-92/B-01814). Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie nie powinna być 
mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Wartość tę można zapewnić za pomocą odpowiedniej 
obróbki wstępnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z 
wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według zasad 
określonych przez Inżyniera. 

5.4.4. Przygotowanie mieszanki żywicznej 

Dla uzyskania masy nawierzchniowej należy wymieszać składniki w odpowiednich, podanych w 
instrukcji proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposób ciągły przez taki okres, by mieszanina była 
jednorodna. Czas  przydatności mieszanki do użycia określony jest w instrukcji i należy go 
bezwzględnie przestrzegać. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug, o określonej 
konsystencji. Należy zwracać szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika, przestrzegając czasu 
mieszania. Należy ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty 
mieszarek. Preparat jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu.  
Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań.  
Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych 
informacjach technicznych o produktach. 
 
5.4.5.  Układanie  posadzki 
Zależnie od przyjętego systemu i ostatecznie wybranej struktury wykończenia nawierzchni – gładkiej o 
grubości  nominalnej  ~ 1,5- 3,0 mm lub antypoślizgowej o grubości nominalnej ~ 2,0-3,0 mm należy 
stosować aplikację zgodnie z kartami informacyjnymi i technicznymi producenta systemu. 
— Przykładowy sposób wykonania nawierzchni antypoślizgowej: 
Warstwa bazowa wykonana żywicą epoksydową do gruntowania (np.Sikafloor-161 lub inną 
równoważną) zgodną z zastosowanym systemem posadzki żywicznej zmieszaną w stosunku 1 : 0,5  z 
piaskiem kwarcowym fr.0,1-0,4 mm nanosić przy  użyciu gumy lub pacy z przewałkowaniem 
krzyżowym w celu zapewnienia jednolitej grubości warstwy –zużycie ok 1,3 kg/m2 (uwaga:  krótki  
czas  reakcji  utwardzania  żywicy),  temperatura  obróbki  od  +10  do  +30°C. 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

58

Niezwłocznie po nałożeniu warstwy bazowej  powierzchnię  zasypać  piaskiem  kwarcowym fr. 0,4-0,7 
mm z nadmiarem w celu uzyskania równomiernego profilu powierzchni – zużycie ok 5 kg . Odczekać, 
aż warstwa zostanie wstępnie utwardzona i  usunąć cały niezwiązany  piasek za pomocą odkurzacza.  
Następnie  pomalować  całą  powierzchnię 2 krotnie żywicą epoksydową do wykonywania posadzek 
(np.Sikafloor-264N lub inną równoważną) – zużycie ok.0,6-0,8 kg/m2.  Na  świeżo  czyścić  
zamontowane  elementy  z resztek  żywicy. 
— Przykładowy sposób wykonania nawierzchni gładkiej: 
Gruntowanie żywicą epoksydową do gruntowania zgodną (np.Sikafloor-161 lub inną równoważną)  z 
zastosowanym systemem posadzki żywicznej zużycie ok 0,3-0,5 kg/m2 nanosić pędzlem lub wałkiem 
lub przy użyciu gumy z z przewałkowaniem krzyżowo (zalecane). Warstwę użytkową wykonać 
mieszaniną żywicy epoksydowej do wykonywania posadzek (np.Sikafloor-264N lub inną równoważną) 
zmieszaną w stosunku 1 : 1  z piaskiem kwarcowym 0,1-0,3 mm, gotową mieszaninę wylać na 
podłoże i rozprowadzić za pomocą rakli/pacy do wymaganej grubości ok 2 -3 mm i natychmiast 
przewałkować wałkiem z kolcami w dwóch kierunkach pod kątem prostym względem siebie, aby 
usunąć ślady po pacy i uwolnić pozostałości powietrza, zapewnić równomierną grubość i uzyskać 
wymagane wykończenie powierzchni, zużycie mieszaniny ok 4,5 kg/m2. 
 

5.5.2.  Spoinowanie 
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  dylatacji  należy  dokładnie  wyczyścić,  wyrównać  szczeliny  
dylatacyjne. 
W  szczelinach  osadzić  wałki  z  pianki  polietylenowej  w  taki  sposób,  aby  pozostała  do  
wypełnienia  szczelina  miała  wysokość  co najmniej 1,5 – 2,0 cm. 
Zagruntować ścianki boczne dylatacji preparatem do gruntowania pod posadzkę żywiczną 
EP. Szczelinę  dylatacji  wypełnić  materiałem  – elastyczną  masą  zalewową  na  bazie  żywicy  
poliuretanowe (np.Harz PU K25 lub inną równoważną). – zgodnej z zastosowanym systemem 
posadzkowym. 
Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia żywic znajdują się w instrukcjach  producenta.  

5.5.3. Pielęgnacja nawierzchni 

Wykonanie nawierzchnie, należy ją chronić przed mrozem, deszczem, rosą i wysoką wilgotnością 
powietrza zgodnie z instrukcją producenta 
 
Prace wykonywać zgodnie z instrukcją techniczną zastosowanego systemu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i 
zatwierdzony przez inspektora nadzoru program. Wykonawca powinien posiadać na budowie 
wszystkie aktualne dokumenty.  
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  
   ‒ badania przed rozpoczęciem robót,  
   ‒ badania w trakcie wykonywania robót,  
   ‒ badania odbiorcze po wykonaniu robót.  

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:  

   ‒ jakość materiałów,  
   ‒ skład mieszanki z próbnego zarobu,  
   ‒ sprawdzenie podłoża.     

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:  

   ‒ jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,  
   ‒ składu mieszanki,  
   ‒ temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,  
   ‒ temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,  
   ‒ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.  

6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:  
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   ‒ badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni – grubość, gęstość objętościowa, 
wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość   i wydłużenie (miejsce pobrania próbek i ich 
ilość określi Inżynier),  
   ‒ pomiar grubości nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej wynosi ± 0,5 mm,  
   ‒ pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m – dopuszczalny 
prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm,  
   ‒ odchyłka spadku nie większa niż ± 0,2 %,  
   ‒ sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane  i jednorodne,  
   ‒ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i bez 
spękań.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostką obmiarową robót jest m2 lub m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta — powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  dziennika 
budowy. 

8.5. Odbiór powinien obejmować 

— sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

— sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

— sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin — za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

— sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska  pracy. 

PN-87/B-0l100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane – pakowanie, przechowywanie transport. 

PN-87/C-89085 Żywice epoksydowe – metody badań. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-88/B-06250 Beton  zwykły. 

   ‒ Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania   w budownictwie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA  I  ŚLUSARKA                 B.13.00.00   (kod CPV 45421000-4) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 stolarki  przy realizacji zadania: 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż stolarki okiennej, drzwiowej i fasadowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, wszystkie wyroby powinny 
posiadać 

― Atest Higieniczny PZH 

― Aprobatę Techniczną ITB 

― oznakowanie znakiem budowlanym B 

 

2.2. Stolarka  drzwiowa 
 
Stosować drzwi obiektowe atestowane – zgodnie z dokumentacją techniczną - z zestawieniem stolarki 
drzwiowej  
Zalecenia dotyczące drzwi: 
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  a) wszystkie drzwi muszą posiadać po trzy komplety kluczy patentowych, 

  b) drzwi dymoszczelne i ognioodporne muszą posiadać właściwe atesty, 

  c) montować zgodnie z instrukcją producenta, 

  d) wszystkie otwory drzwiowe zabezpieczyć przed zbyt szerokim otwieraniem się poprzez montaż 
odbojów gumowych,  

  e) wszystkie przeszklenia drzwi wykonać z szyb bezpiecznych, 

Przed montażem stolarki drzwiowej firma dostarczająca i montująca, zobowiązana jest uzgodnić 
projekt warsztatowy z autorami dokumentacji. Zamówienia stolarki drzwiowej dokonać po sprawdzeniu 
wszystkich wymiarów na budowie. 

2.2.1. Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, przeszklone: 
Stosować system o parametrach nie gorszych jak podano, pozwalający na uzyskanie bardzo dobrych 
parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. 
Przepuszczalność powietrza  klasa 4 wg PN 12207 
Wodoszczelność   E900 wg PN-EN 12208 
Współczynnik przenikania ciepła Uf ≤ 1,3W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2 
Odporność na włamanie  RC2 
Kolorystyka     RAL 7016 
Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane ościeżnice, słupki, szczebliny i ramy skrzydeł 
wyciskane ze stopu aluminium AlMgSiO.5 F22 zgodnie z normami: 

– PN-EN 573-3:2009 - stop 

– PN-EN 12020-2:2008 – tolerancje 

– PN-EN 755-9:2008 - własności wytrzymałościowe 

– powłoki lakierowane proszkowo powinny  spełniać następujące wymagania:  
 grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000,  

 lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

– należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było 
większe niż 8 mm,  
– elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
– uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
– okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  

 
2.2.2. Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone: 
Stosować system o parametrach nie gorszych jak podano  
 
     – na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 

wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

     – kolor profili RAL 7038 

     – Współczynnik przenikania ciepła Uf ≤ 1,5W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2 
 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

63

– powłoki lakierowane proszkowo powinny  spełniać następujące wymagania:  
 grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-

EN ISO 2808:2000,  

 lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

– należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 
aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej krawędzi szkła nie było 
większe niż 8 mm,  
– elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
– uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru 
termoplastycznego TPE, spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003, 
– okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,  
 
 

2.2.3. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 
         Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego, rama wraz z 

wypełnieniem obustronnie  obłożona płytą HDF, okleinowanie okleiną CPL HQ 0,2 w kol. 
zbliżonym do RAL 7038 (popielaty). 

 
— Akcesoria drzwi wewnętrznych: 

    - Dwa zawiasy czopowe – skrzydła „90” i „80” 

    - Zamek na klucz zwykły lub z wkładką patentową, drzwi do WC z blokadą łazienkową 

  - Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych w dolnej części z podcięciem 
wentylacyjnym lub wyposażone w kratki albo tuleje wentylacyjne. 

 - Ościeżnice drzwi wewnętrznych systemowe szerokości 100 mm lub regulowane oszer.120-140 mm 
w okleinie CPL HQ 0,2 jak skrzydła drzwiowe uzupełnione o opaski i listwy maskujące proste. 

 

2.2.4. Drzwi wewnętrzne pełne ognioodporne EI 30 oraz izolowane akustycznie Rw=37 dB 

          Wytyczne ogólne ppoż.: 
         Dla wskazanych w zestawieniach pozycji stolarki i ślusarki należy bezwzględnie zachować     

zadane wymagania przeciwpożarowe. Wszelkie pozycje stolarki i ślusarki o klasie odporności 
pożarowej muszą bezwzględnie posiadać atesty  i certyfikaty ITB dla drzwi przeciwpożarowych 
o danej klasie. Certyfikat obejmuje również okucia. 

          Wypełnienie skrzydła wielowarstwowa konstrukcja izolacyjna w ramie z klejonki drewna 
iglastego, rama wraz z wypełnieniem obustronnie  obłożona płytą HDF, okleinowanie okleiną 
CPL HQ 0,2 w kol. zbliżonym do RAL 7038 (popielaty). 

          — Akcesoria drzwi wewnętrznych: 

              - Trzy zawiasy wzmocnione obiektowe 

              - Zamek na klucz zwykły lub z wkładką patentową, 

              - Ościeżnice stalowe systemowe szerokości 100 mm lub regulowane oszer.120-140 mm w 
malowane farbą poliestrową w kol RAL 7038  

 
2.3.  Okna 
2.3.1. Okna aluminiowe zewnętrzne, przeszklenie 3-szybowe, zespolone, bezpieczne, profile 

rozdzielane termicznie, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym.  okucia 
obwiedniowe, zawiasy regulowane, regulacja docisku skrzydła, system drenażowy.   
  – Współczynnik przenikania (uśredniony) dla całego okna U ≤ 0,9 W/m2*K.  wg PN-EN ISO 
10077-2.  
Kolorystyka elementów aluminiowych stolarki okiennej zewnętrznej RAL 7016. 
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Uszczelki EPDM, okucia obwiedniowe, zawiasy regulowane, regulacja docisku skrzydła, 
system drenażowy, klocki podpierające skrzydło okienne. Klamki w kolorze aluminium,  stal – 
satyna.  Parapety zewnętrzne i wewnętrzne w ścianach z płyt warstwowych - obróbki z blachy 
stalowej powlekanej,  Przed wykonaniem (zamówieniem) okien należy wykonać obliczenia 
statyczne potwierdzające prawidłowość doboru elementów konstrukcyjnych, mocowań i 
przeszkleń. Przed montażem okien firma dostarczająca i montująca, zobowiązana jest 
uzgodnić projekt warsztatowy z autorami dokumentacji. Zamówienia stolarki okiennej dokonać 
po sprawdzeniu wszystkich wymiarów na budowie.  
 

2.3.2. Okna aluminiowe wewnętrzne stałe, szyby zespolone, bezpieczne,  zgodnie z zestawieniem 
stolarki w projekcie wykonawczym.    
  – Współczynnik przenikania (uśredniony) dla całego okna U ≤ 1,3 W/m2*K.  wg PN-EN ISO 
10077-2.  
Kolorystyka elementów aluminiowych stolarki okiennej wewnętrznej RAL 7038. 
Parapety wewnętrzne w ścianach z płyt warstwowych - obróbki z blachy stalowej powlekanej,   
Przed montażem okien firma dostarczająca i montująca, zobowiązana jest uzgodnić projekt 
warsztatowy z autorami dokumentacji. Zamówienia stolarki okiennej dokonać po sprawdzeniu 
wszystkich wymiarów na budowie.  

 
2.4. Bramy segmentowe i rolowane 

Bramy powinny posiadać następujące zabezpieczenia: 

‒ zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, 

‒ zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyny, 

‒ urządzenie blokujące po otwarciu, 

‒ możliwość obsługi ręcznej na wypadek zaniku zasilania, 

‒ lampy ostrzegawcze.       

2.4.1. Stalowe bramy segmentowe zbudowane z paneli wys. 545 mm gr  42 mm ze szkleniem w ramie  
z profili aluminiowych. zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym. Kol. RAL 7016 

Materiał: dwie warstwy blachy stalowej wypełnione pianką poliuretanową (bezfreonową), ocieplenie 
typu sandwich o grubości 42 mm, 

Współczynnik przenikalności cieplnej dla zamontowanej bramy ≤1,3 [W/m2K] 

Sposób prowadzenia: pionowe VL 

Żywotność sprężyn balansujących: 20000 

Klasa odporności na parcie wiatru: Klasa 3 

Sposób blokady bramy: Rygiel 

Typ obsługi: Automatyczny I  Impuls otwarcie i zamknięcie 

Typ napędu/ skrzynki sterującej: CDM9/ jednofazowy z listwą ciśnieniową 

Sposób zatrzymania: przycisk STOP 

2.4.2. Bramy rolowane zbudowane z paneli wys. 77 mm gr 18,5 mm stalowych lub aluminiowych 
ocieplanych pianką poliuretanową (bezfreonową) zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie 
wykonawczym. Kol. RAL 7038 

Typ obsługi: Automatyczny z możliwością ręcznej obsługi. 

 

2.5. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki 
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Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki nie powinny być większe niż podano poniżej. 

                                             Różnice wymiarów w mm               

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                       ±2 

powyżej l m                                                                           ±3 

różnica długości przeciwległych elementów  do 1 m               1 

ościeżnicy mierzona w świetle     powyżej 1 m                           2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                            2 

                                              powyżej 2 m                   3 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Montaż stolarki – wymagania ogólne 
Stosować profesjonalny montaż szczelny: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnętrznej strony 
pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa wypełniająco i uszczelnienie 
paroprzepuszczalne na zewnątrz stolarki.   
 
5.3. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.4. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna oraz instrukcją montażu 
producenta zaakceptowaną przez inspektora nadzoru 

5.5. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.6. Bramy segmentowe  -  montaż przez dostawcę systemu 

5.7. Bramy rolowane  -  montaż przez dostawcę systemu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować 

— sprawdzenie zgodności wymiarów, 

— sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

— sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

— sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

— sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

 Jednostką obmiarową robót jest: 

 — szt, m lub  m2 wbudowanej stolarki lub ślusarki 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Wszystkie roboty wymienione w  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

— dostarczenie gotowej stolarki, ślusarki 

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 

— montaż ślusarki z robotami towarzyszącymi  

― dopasowanie i wyregulowanie 

— ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZAGOSPODAROWANIE   TERENU        B.25.00.00  (kod CPV 45111291-4)  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 
1.2. Zakres stosowania SSE 

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

1.3. Zakres robót objętych SSE 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac w zakresie zagospodarowania terenu w obiekcie przetargowym. 

1.4, Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
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Bilans powierzchni zabudowy terenu : 

Lp. Powierzchnie Powierzchnia  [m2] 

1.  Zakres opracowania  1377,60 
2.  Projektowany budynek 698,81 
6.  Opaski i nawierzchnie z tłucznia   typ ”A” 68,14 
7.  Chodniki      typ ”B”  63,84 
8.  Podjazdy, ciągi pieszo-jezdne  typ „C” 546,81 

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni: 

— typ „A”  - opaski 

1) Podkład z piasku z domieszką żwiru lub pospółka  grubości 55 cm 

2) Geowłóknina SF32 

3) Nawierzchnia z klińca granitowego, tłuczeń fr. 8-31,5 mm grubości 10 cm 

— typ „B” - chodniki 

1) Podkład z piasku z domieszką żwiru lub pospółka grubości 45 cm 

2) Geowłóknina SF32 

3) Podkład z kruszywa granitowego mieszanka fr. 0-31,5 mm  grubości 8 cm 

4) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub.  4 cm 
 

— typ „C” – drogi, podjazdy, ciągi pieszo-jezdne 
      

1) Podkład z piasku z domieszką żwiru lub pospółka grubości 25 cm 

2) Geowłóknina SF49 

3) Podkład z kruszywa granitowego mieszanka fr. 0-63 mm warstwa dolna  grubości 20 cm 

4) Podkład z kruszywa granitowego mieszanka fr. 0-31,5 mm warstwa górna  grubości 8 cm 

5) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub.  4 cm 
 
 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

2.2.1. Woda ( 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Kruszywa 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

―piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 
―piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 

b) na podsypkę piaskową z domieszką  żwiru 
―mieszanką piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 
[2], 70% obj.  i żwiru do betonów frakcji 2-31,5 mm 30 % obj 
(dopuszcza się zamiennie zastosować pospółkę o frakcji 0-31.5 mm) 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
―piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2, 

―piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 

2.3. Betonowa kostka brukowa   

2.3.1. Wymagania dla betonowych kostek brukowych 

1.  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2.  gatunek 1 
3.  wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
4.  kostka szara, z betonu niebarwionego 
5.  kostka barwiona w kol.  
6.  wzór (kształt) kostki: kostka typu HOLLAND 
7.  grubości:       80 mm.  
  
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone 
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 
―długość i szerokość ± 3,0 mm, 

      ―grubość             ± 5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

―50 MPa, dla klasy „50”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

     ―próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
―łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
―obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
―3,5 mm,  

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne.  

2.3.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.4. Krawężniki, obrzeża  

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to do 
obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 

 Krawężniki, obrzeża  mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej  spełniających wymagania wg 2.2 a   i   2.2 b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych.      
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 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.2.  
 
2.5. Geowlokniny 
Do wykonania separacji gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, przy zapewnieniu odpowiedniej 
przepuszczalności wody 
— geowłóknina SF32 stosowana w separacji złoża filtracyjnego w opaskach i chodnikach 
     masa powierzchniowa 110  g/m2 

     wytrzymałość na rozciąganie 7,0  kN/m 
     przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej VH50   100  10-3m/s 
— geowłóknina SF49 stosowana w separacji podkładów pod nawierzchnie dróg wewnętrznych, 
ciągów pieszo-jezdnych 
     masa powierzchniowa 160  g/m2 

     wytrzymałość na rozciąganie 12,0  kN/m 
     przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej VH50   25  10-3m/s 
 

2.7. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  

Piasek z domieszką żwiru wg pkt. 2.2.2b. wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji 
technicznej Js=1,00 według próby normalnej Proctora.  – podsypka, wymiana gruntu gr 25-55 cm  
Kruszywo granitowe mieszanka 0-63 mm – podbudowa warstwa dolna gr 20 cm 
Kruszywo granitowe mieszanka 0-31,5 mm – podbudowa warstwa górna gr 8 cm 
Miał kamienny łamany (kruszyny) – posypka górnej warstwy podbudowy 
 
2.8. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 
 
Kliniec granitowy, tłuczeń 8-31,5 mm – nawierzchnia z tłucznia, opaski gr 10 cm 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

Należy stosować się do zaleceń producentów wyrobów w sprawie warunków transportu i składowania 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod CPV 

45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Podbudowa z piasku z domieszką żwiru 

Piasek z domieszką żwiru wg pkt. 2.2.2b. wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji 
technicznej Js=1,00 według próby normalnej Proctora 

5.3. Montaż geowłókniny 
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— separacja podkładu pod nawierzchnię geowłókninę SF49 oraz SF32 ułożyć na warstwie 
odsączającej z wywinięciem na ściankach obrzeży na wysokość równą grubości podbudowy z 
kruszywa łamanego. 

5.4. Podbudowa z kruszywa łamanego 

Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy  podłoże winno być wyrównane zagęszczone. 

Rozścielenie kruszywa na jezdni wykonać równiarką, na zjazdach za względu na niewielki zakres 

robót kruszywo rozścielić ręcznie.  

Zagęszczenie kruszywa na jezdni wykonać walcami statycznymi i wibracyjnymi; na zjazdach i w 

miejscach trudnodostępnych kruszywo zagęścić walcem  wibracyjnym 0,6t i płytowymi 

zagęszczarkami wibracyjnymi 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową . 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.3. 
 
5.5.1. Obramowanie z krawężników   

― Wytyczenie linii krawężnika  

― Przygotowanie podłoża i wykonanie wykopu (rowka) pod ławę betonową o wymiarach 

uwzględniających wymiary ławy i deskowania. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu co najmniej 0,98 

wg metody normalnej Proctora. 

― Wykonanie ławy betonowej. Zgodnie z BN-64/8845-02 

― Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

― Montaż prefabrykatów- spoiny nie mogą przekraczać 1cm 

― Obsypanie na zewnątrz krawężnika gruntem sypkim i staranne ubicie. 

5.5.2. Obramowanie z obrzeży 

― Jak krawężniki 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 

5.6. Nawierzchnie z kostki brukowej 

5.6.1. Konstrukcja nawierzchni 

  Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na podsypce  cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową lub piaskiem, 
obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeży ), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. wypełnienie szczelin zaprawą cementowo-piaskową lub piaskiem 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
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5.6.2. Podbudowa  wg punktu 5.2.; 5.3.; 5.4.  

5.6.3. Podsypka 

— Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3¸5 - 4 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.2. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
— Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
    - współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
    - wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
— W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
— Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. 
— Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

* Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

* Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
* Układanie kostki należy wykonywać ręcznie . 
 Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
  Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
* Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
.* Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 3 
mm. 
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  Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.2. c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt 2.2. d), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 
jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchni? i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem 
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
  Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 
oczyścić;  

* Pielęgnacja nawierzchni  

  Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu i nawierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostką obmiarową robót jest m2 lub m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta — powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  dziennika 
budowy. 

8.5. Odbiór powinien obejmować 

— sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

— sprawdzenie prawidłowości ukształtowania nawierzchni; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

— sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin — za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska  pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-BN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-0l100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA   I.03.00.00. 
 (kod CPV 45332000-3) 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 instalacji wod-kan przy realizacji zadania: 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

* montaż rurociągów, 

* montaż armatury, 

* montaż urządzeń, 

* badania instalacji, 

* wykonanie izolacji termicznej, 

* regulacja działania instalacji. 

* przykanaliki 

1.4. Ogólne wymagania 

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

1.5. Definicje 

― Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące 
do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

76

określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do 
spożycia przez ludzi. 

― Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu  

― Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od 
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

― Instalacja wodociągowa wody cieplej 
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia 
do przygotowania cieplej wody. 

― Ciśnienie robocze instalacji, pr0b (lub poper) 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

― Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

― Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

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

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

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

—       Studzienka kanalizacyjna   

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów oraz zmiany trasy przyłącza. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

* Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

* Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Przewody 

— Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, PE-HD100, SDR11 (PN16) 
łączone metodą mechaniczną oraz wielowarstwowe rury PERT/AL./PERT (PE-RT/ALU/PE-RT)   
łączonych przez połączenia zaprasowywane lub PP z wkładką aluminiową (stabi) 

— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
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— Zbiorcze kanały wewnętrzne oraz przykanaliki z rur PCV-U dn160 mm SN 8 ze ścianką litą 

— Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.3. Studzienki 

Wodomierzowa i rewizyjne kanalizacyjne: 

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych PVC-U, PP, PE 
2.4.Wodomierz 

Wodomierz ultradźwiękowy zgodny z systemem zdalnego odczytu radiowego READy, którego używa 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie 

2.4. Armatura 

— Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową zgodnie z 
dokumentacją 

2.5. Izolacja termiczna 

— Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. wg dokumentacji, obudowane osłoną zabezpieczającą systemową lub  w peszlu 

— Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

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

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt4 

4.2. Rury 

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

4.3. Elementy wyposażenia 

— Transport elementów wyposażenia do „białego montażu powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Armatura 

— Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 

4.5. Izolacja termiczna 

— Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Instalacja wodociągowa 

5.2.1 Warunki ogólne 

* Rurociągi PE-HD  łączone metodą mechaniczną - przyłącze wodociągowe 

— Przewody instalacji wodociągowej w przyłączu montowane z rur PE-HD z zachowaniem 
wytycznych producenta dot. min. promienia ugięcia oraz systemu połączeń z innymi przewodami, 
montowane w wykopach na głębokości min. 140 cm, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm, 
obsypane piaskiem na grubość min 30 cm ponad wierzch rury. Trasę wykopu należy oznaczyć 
niebieską taśmą ostrzegawczą szer. min. 20 cm  (na górnym poziomie warstwy obsypki) 

* Rurociągi PERT/AL./PERT lub  PEX/AL./PERT łączone przez złącza zaprasowywane – instalacja 
wewnętrzna 

* Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

* Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

* Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

— przecinanie rur, 

— założenie tulei ochronnych, 

— ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

— wykonanie połączeń. 

* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

* Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15—20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 

* Wykonaną instalację należy zaizolować zgodnie z projektem. 

* Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2.2     Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
― Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania  przez  punkty  czerpalne.   Dopuszcza  się możliwość układania odcinków 
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przewodów   bez spadku  jeżeli   opróżnianie   z   wody jest   możliwe   przez   przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
 
― Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na iub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań 
dla materiału z którego wykonane są rury. 
― Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 
punktach poboru wody. 
― Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, 
przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
― Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

― Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze 
płaszczowej – peszlu lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach 
cieplnych: 
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 

zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub 

siły rozrywające połączenia. 
 
― Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji 
wodociągowej. 
― Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone   w   odległości   większej   niż  0,1 m   od  rurociągów   cieplnych,   mierząc   od 
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
― Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła 
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. 
― Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia  nie  ogrzewane  lub  o 
znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary 
na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
― Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej 
― Odległość  zewnętrznej   powierzchni  przewodu  wodociągowego   lub jego   izolacji 
cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
 
a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
b) dla przewodów średnicy 32 do 50 mm - 5 cm, 
c) dla przewodów średnicy 65 do 80 mm - 7 cm, 
d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

 
― Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
― Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację. 
― Przewody   należy   prowadzić   w   sposób   umożliwiający   zabezpieczenie   ich   przed 
dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
― Przewody poziome  instalacji wody zimnej  należy prowadzić poniżej  przewodów 
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
― Nie     wolno     prowadzić     przewodów     wodociągowych     powyżej     przewodów 
elektrycznych. 
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― Minimalna   odległość   przewodów   wodociągowych   od   przewodów   elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. 
5.2.3.     Podpory 
― Konstrukcja i  rozmieszczenie  podpór  powinny umożliwić łatwy  i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, 
poosiowe przesuwanie przewodu. 
― Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  Pomiędzy przewodem a 
obejmą   uchwytu   lub   wspornika   należy   stosować   podkładki   elastyczne.   Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
― Przewód   poziomy   na   stropie,   wykonany   z jednego   odcinka   rury,   może   być 
prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze   
osłonowej   z   tworzywa   sztucznego   (w   „peszlu").   Rura   osłonowa   powinna   być montażowo 
zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą 
szlichty podłogowej. 
― W   instalacji   wodociągowej   wody   ciepłej   celowe   jest   takie   prowadzenie   rury 
osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody 
na której przewód jest układany. 
― Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
5.2.4.    Tuleje ochronne 
― Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez   ścianę,   a  przewodu   pionowego   przez   strop),   należy   stosować  przepust   w  tulei 
ochronnej. 
― Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
― Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej  większej  od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
― Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki 
i około l cm poniżej tynku na stropie. 
― Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z 
tworzywa sztucznego. 
― Przestrzeń  między  rurą przewodu  a tuleją ochronną powinna  być  wypełniona 
materiałem   trwale   plastycznym   nie   działającym  korozyjnie   na   rurę,   umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
― W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

5.2.5.    Montaż armatury 
― Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. 
― Przed   instalowaniem   armatury   należy   usunąć   z   niej   zaślepienia   i   ewentualne 
zanieczyszczenia. 
― Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
― Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 
mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana 
armatura odcinająca. 
― Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 
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wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 
pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody 
wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na 
przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub 
do   grupy   tego   samego   typu   punktów   czerpania),   należy   zainstalować   odpowiednie 
wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny1 . 
― Armaturę na przewodach należy tak instalować,  żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
― Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w 
czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". 
― Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 
― Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na podejściach  pionów przed  elementem zamykającym  armatury odcinającej  (od  strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody,  po ich odcięciu.  
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona 
w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
― W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony 
z lewej strony. 
― Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.2.6. Izolacja cieplna 
― Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody 
ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 
― Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w 
zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
― Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej 
przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie. 
― Armatura instalacji wodociągowej  wody ciepłej  powinna być izolowana cieplnie, 
jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
― Wykonywanie  izolacji  cieplnej  należy  rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych   prób   szczelności,   wykonaniu   wymaganego   zabezpieczenia   antykorozyjnego 
powierzchni   przeznaczonych    do    zaizolowania   oraz   potwierdzeniu    prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. 
― Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 
― Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w 
sianie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku 
pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia 
― Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchni z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
―Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

5.2.7.  Oznaczanie 
―Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania  podanymi  w  projekcie  technicznym  i  uwzględnionymi  w  instrukcji   obsługi 
instalacji wodociągowej. 
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―Oznaczenia     należy     wykonać     na     przewodach,     armaturze     i     urządzeniach 
zlokalizowanych: 

na   ścianach   w   pomieszczeniach   technicznych   i   gospodarczych   w  budynku,   w  tym 
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

w  zakrytych  bruzdach,   kanałach  lub  zamkniętych  przestrzeniach      w  mieszkaniach 
i lokalach   użytkowych   a   także   w   pomieszczeniach   technicznych   i   gospodarczych 
w budynku, oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i 
urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5.3    Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 
― Wodomierz   należy   zamontować   współosiowo   z   przewodem   pomiarowym   wg 
instrukcji producenta. 
― Kierunek  strzałki  umieszczonej  na korpusie wodomierza powinien być zgodny z 
kierunkiem przepływu wody w przewodzie. 
― Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta 
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu 
przed - i 3 średnicom przewodu za wodomierzem. 
― Wodomierz    powinien    być   zamontowany   w   zestawie   zawierającym,    armaturę 
odcinającą przed i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe 
pomiędzy wodomierzem i tą armaturą. Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy.. 
 

5.4. Instalacja kanalizacyjna 

5.3.1. Przewody instalacji wewnętrznej oraz przykanalik montowane w gruncie na zagęszczonej 
podsypce z piasku  gr 10 cm. Zasypanie kanałów do wys. strefy niebezpiecznej – 30 cm ponad kanał 
należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków. Z dokładnym ubiciem piasku warstwami 
grubości 10-15 cm. Do zasypu należy używać dostarczonego piasku lub przesianego gruntu z ukopów  
sypkich, małospoistych, nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy 
niebezpiecznej.  

Trasę wykopu należy oznaczyć rązową taśmą ostrzegawczą szer. min. 20 cm  (na górnym poziomie 
warstwy obsypki) 

5.3.2. Należy stosować przekroje przewodów i układać je  ze spadkami zgodnie z projektem 
technicznym 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

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

* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

83

* Jednostką obmiarowi jest  m dla rurociągów oraz szt dla pozostałych elementów instalacji z 
uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

 

* Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać wg zasad podanych poniżęj: 

* W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

— przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

— bruzdy w ścianach: — wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

* Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 

— Dziennik budowy, 

— dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wy dane przez 
dostawców materiałów), 

— protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

— protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

— zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

— protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

— aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

— protokoły badań szczelności instalacji. 

8.2. Badania odbiorcze 

8.2.1. Zakres badań odbiorczych 
.Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych , 

8.2.2. Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 

Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na 
metalowym   elemencie  instalacji  (np.   na  złączce   lub   śrubunku   itp.)   po   uprzednim 
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby 
lub innych zanieczyszczeń. 
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b) spadków    ciśnienia    wody    w    instalacji    za    pomocą    manometrów    różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2.3.  Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 
oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle natęży określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 

— Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru  armatury,   co wykonuje  się przez jej   identyfikację i  porównanie z projektem 

(dokumentacją), 
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 

— Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru   armatury  odcinającej,   co   wykonuje   się   przez jej   identyfikację   i   porównanie 

z projektem (dokumentacją), 
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

* Płaci się za ustaloną ilość (ilość, szt) wg ceny jednostkowej, która obejmuje dostarczenie materiałów 
i sprzętu wykonanie pełnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i towarzyszących, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

* „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe w. Arkady, Warszawa 1988. 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 

 

 
 
 
 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

85

 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
INSTALACJA OGRZEWCZA I.06.00.00       (kod CPV 45331100 – 7) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie: 
Instalacji grzewczej przy realizacji zadania: 
 
Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

– montaż rurociągów,  
– montaż armatury,  
– montaż urządzeń grzejnych  
– badania instalacji,  
– wykonanie izolacji termicznej,  
– regulacja działania instalacji.  

 
1.3. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową 
specyfikacją techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Dz.U.2013.1409. 
  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000 - 7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.2. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach ogrzewczych 
— Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
— Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
   - wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
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zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji (wśród wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach 
ogrzewczych, obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa podlegają tylko małe pompy 
obiegowe centralnego ogrzewania o mocy silnika nie większej niż 2,5 kW; pozostałe wyroby mogą 
podlegać certyfikacji dobrowolnej.),  

   -wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną (system oceny zgodności dla 
poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz sposób 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie), mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 
- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, wyroby budowlane 
umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,  

   - wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,  

     - wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

— Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  
— Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane — inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia wymienione wyżej, oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
2.3. Urządzenia kotłowni  

– Według specyfikacji zawartej w dokumentacji techniczne 
 
2.3. Materiały, z których mają być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych. 
 
2.3.1 Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych zestawiono 
w tablicy 1. 
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* Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.3.2.Instalacja ogrzewcza w podejściach do urządzeń grzewczych będzie wykonana z rur 
wielowarstwowych PE-Xc(AL)PE lub PE-RT/AL/PE-RTo albo PEX/Al/PEX o średnicach podanych na 
rysunkach projektowych. Są to rury z wkładkami aluminiowymi i składają się z następujących warstw: 

– warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-
RT; 

      – warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej doczołowo; 
      – warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD lub PE-RT 
Temperatura robocza 60ºC, temp, max. 90ºC, temp. awaryjna 100ºC, ciśnienie robocze 10 bar. 
Dopuszcza się zastosowanie innych przewodów z tworzyw sztucznych, posiadających wszystkie 
wymagane dopuszczenia, Aprobaty Techniczne i wytwarzanych w oparciu o obowiązujące Polskie 
Normy oraz spełniające podane wyżej wymagania techniczne. 
 
 
2.4. Grzejniki 
2.4.1. Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować typowe stalowe grzejniki płytowe z 
podłączeniem dolnym lub bocznym (odpowiednio wg projektu) o wymiarach i mocy podanej w 
dokumentacji projektowej. Przeznaczone do montażu na ścianie, posiadające powierzchnie boczne 
obudowane osłonami oraz powierzchnię górną przykrytą osłoną typu grill, wyposażone w cztery 
boczne i dwa dolne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym ½″. Wielkość grzejników oraz 
ilość wg. projektu. 
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2.4.2. Stalowe panele promiennikowe zasilane wodą  Mark Infra Aqua ECO typ 4/A2 GLW z 
systemowym osprzętem i sterowaniem lub równoważne wg dokumentacji technicznej. 
 
2.5. Armatura 
 
– Według specyfikacji zawartej w dokumentacji technicznej. 
– Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.6. Izolacja termiczna 
– Izolację ciepłochronną rurociągów i rozdzielaczy należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. określonej w dokumentacji technicznej 
– Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
– Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000 - 7) 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Rury 
* Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.3. Grzejniki 
– Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie po winny być pakowane 
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
– Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
– Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
– Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  
– Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2. Wymagania ogólne 

5.2.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

5.2.2 Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

5.2.3 Ponadto instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 
okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 
ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej 
instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno — 
budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w 
drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo  

5.3. Montaż rurociągów 

5.3.1. Prowadzenie przewodów 

* Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

* Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

* kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

— przecinanie rur, 

— założenie tulei ochronnych, 

— ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

— wykonanie połączeń. 

* Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

* Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie niniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
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* Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

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

* Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze 
stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 

* Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

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

* Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. 

* Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 
przewodów. 

* Prze zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej 
(dla patrzącego na ścianę). 

* W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 
strony pomieszczenia. 

* Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

* Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 

* Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 
równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i 
jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego 
przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

5.3.2. Podpory 

* Podpory stałe i przesuwne 

― Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów. 

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

5.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór 

* Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór 
pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) osadzonej w 
warstwach podłoża podłogi. 

* Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni przegrody na której przewód jest układany. 

* Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 

 

5.3.4. Tuleje ochronne 

* Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochromie. 
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* W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

* Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionowa, 

b) co najmniej o I cm, przy przejściu przez strop. 

* Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być 
osłonięty tarczką ochronną. 

* Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

* Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

* Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 

 

5.4. Montaż grzejników 

* Grzejniki płytowe należy montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta. 

* Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

— zawieszenie grzejnika, 

— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

* Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

* Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

* Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

* Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 

* Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 

* Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w dwóch 
miejscach wspornikami lub uchwytami. 

* Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując 
odpowiednio wymienione powyżej zasady. 
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* Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

* Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 8. 

 

 
 

* Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych 
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany 
w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 
członów), jeżeli jest to technicznie możliwe. 

* Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 
robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika 
należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu 
umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie 
przeprowadzane wodą grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki 
miejscowe. 

* Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród 
budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 
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5.5. Montaż stalowych paneli promiennikowych  
Montaż stalowych paneli promiennikowych wg instrukcji producenta, powinien być wykonany przez 
autoryzowanego instalatora  z uprawnieniami do serwisowania.  
 

5.6. Montaż armatury i osprzętu 
* Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej.  
* Kolejność wykonywania robót:  
— sprawdzenie działania zaworu,  
— nagwintowanie końcówek,  
— wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym,  
— skręcenie połączenia.  
* Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia 
* Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji.  
* Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
* Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym.  
* Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.  
 
5.7. Montaż urządzeń kotłowni 

Montaż urządzeń kotłowni należy wykonać wg dokumentacji technicznej stosując się ściśle do 
instrukcji i zaleceń producenta. 

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

* Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy 
ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji wstanie zimnym. 

* Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

* Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia 
należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

 
5.9 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze 
stali węglowej należy wykonać poprzez czyszczenie ręczne do stopnia St2 i malowanie jednokrotne 
farbą epoksydową do gruntowania na grubość 70 µm suchej powłoki lub farbami do gruntowania i 
emaliami poliwinylowymi  termoodpornymi – dotyczy stalowych przewodów inst. .c.o. . 
 
 
5.10 Izolacja cieplna 
* Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie 
izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po 
wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,  
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* Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 
projektu technicznego tej instalacji.  
* Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 
odbioru.  
* Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.  
* Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
* Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą tub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną.  
* Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem 
manszetami z folii pcw. 
* Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
5.11. Oznaczanie 
* Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania instalacji c.o. 
* Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych  
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokatami użytkowymi,  
b) w zamkniętych przestrzeniach - lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z 
użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.  
 
5.12. Wykonywanie połączeń  
 
5.12.1. Połączenia gwintowe  
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące 
gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-1 ' i/lub PN-ISO 228-1 '. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego 
(uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci 
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo 
nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 
(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. 
Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także 
powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający 
należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z 
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w 
tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma 
tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą 
być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie 
przekracza l O bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą być 
stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach 
roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub 
urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
 
5.12.2. Połączenia spawane 
Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: spawanie gazowe z dodatkiem lub 
bez dodatku spoiwa, spawanie łukowe elektrodami otulonymi, inne nie stosowane powszechnie w 
warunkach budowy. Przy połączeniu spawanym należy: 
możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie, 
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stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 
nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładką i spoin punktowych, nie stosować 
centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. Spawanie gazowe wykonuje się 
mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania 
połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o 
grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm. 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013 . Do spawania 
stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty według PN-M-69420**1. Spawanie innych 
materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali węglowych 
jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin 
czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PN-M-69014 . Uzyskanie 
poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od: sposobu ukosowania łączonych 
brzegów, średnic elektrod stosowanych 
do wykonywania ściegów spoiny. 
 
5.12.3. Połączenia zaciskowe 
Połączenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  elementów 
połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na 
rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują 
się pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki 
łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą 
praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie 
mechaniczne. 
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń. 
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych. 
5.12.4. Połączenia kielichowe lutowane 
Połączenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  elementów 
łączonych. 
Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: 
bosego końca rury i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty 
miękkie, luty twarde, a także topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty 
(pasta jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone 
jest w temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do lutowania 
łączników   z mosiądzu   i   brązu   nie należy   stosować   lutów   z   fosforem.   Do lutowania 
kapilarnego stosowane są także kształtki w których wewnątrz kielichów znajduje się lut 
integralny. 
Wytrzymałość   i   odporność   na   korozję   połączeń   lutowanych   warunkują   następujące 
podstawowe czynniki: 

prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie), czystość 
łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne połączenia), dobra zwilżalność 
łączonych powierzchni płynnym lutem , 

dobra zdolność dyfuzyjna lutu i  metali łączonych (właściwy dobór topnika i  lutu) zwiększająca   się   
ze   stopniem   nagrzania   lutu   i   metali   łączonych   oraz   zależna od przewodności cieplnej tych 
metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie lutowane powinno być wykonane bez porów 
i zażużleń). 
5.12.5. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 
Połączenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie   z  poniższymi   wymaganiami   ogólnymi i 
wymaganiami   producenta   elementów   połączenia.   Wymagania   producenta   elementów 
połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi. Połączenie  zgrzewane  
wykonywane jest  przez  połączenie  rozgrzanych   i  nadtopionych powierzchni łączonych elementów, 
w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. 
 Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania:  
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a)  zgrzewanie mufowe 
Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną (np. 
końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną (np. mufa 
kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo końcówkami grzewczymi 
zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych, łączone ze sobą przez 
wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez 
chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu 
zgrzewanych elementów jest określona instrukcją producenta. Należy przestrzegać ewentualnych 
korekt powyższego czasu, wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub 
zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic 
grubości ścianek (np. łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie 
nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone 
jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi, dobieranymi do 
kształtu i wymiarów łączonych elementów. 

b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim 
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 
powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony do 
zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu 
łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwafający na 
ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich d/a danego połączenia. Łączone elementy 
powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony 
czas po jego wyłączeniu. 

c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów 
Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją czas 
płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do siebie 
doczołowe za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio formującej 
się wypływki i unieruchamiane na określony czas. 

d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych 
W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane 
siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia 
zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym że stosowane są 
końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania 
ogólne” pkt 6 
* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu, w tym: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,  
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników,  
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c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,  
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 
badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych.  
Obmiar robót dla przewodów w m, dla armatury i urządzeń w szt 
―długość należy mierzyć wzdłuż osi wliczając długość armatury, łączników i przyłączy 
―ilość izolacji termicznej obliczać w m 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania 
ogólne” pkt 8 

8.1.1 Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji ogrzewczej Sprawdzenie 
przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na: 

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 
przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 
budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie przez przegrody budowlane 
wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych wymagań określonych w załączniku do 
rozporządzenia [ w tym wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie 
powietrza. 

8.1.2 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej określają 

niniejsze WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją 
oraz dojazdu do niego, 

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogótną źródła ciepła i nominalnymi 
parametrami pracy instalacji, 

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego realizację 
potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość 
wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia 
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, 
rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych 
przewodów i urządzeń, itp.), 

4) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, a 
także obliczenia cieplno — hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i 
innych urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny być dostarczone w formie elektronicznej (pliki 
komputerowe wraz z programem umożliwiającym korzystanie z nich) z niezbędnymi wydrukami; 
dopuszcza się obliczenia w formie pisemnej, jeżeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu. 

5) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 

6) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i 
obowiązującymi normami, 

7) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

8) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 

9) obmiar robót powykonawczy. 

 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
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realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 
elementów tej instalacji. 

8.2.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 

8.2.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach — wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio mego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie 
zewnętrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji — 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór — wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

8.2.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

8.2.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.3. Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 

8.3.1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 
wężownic grzejników ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień 
przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

8.3.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

8.3.3. W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

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

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

8.3.4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający  prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznię zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

8.3.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 

8.4. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 

8.4.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 
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a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źr6dło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne), 

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

8.4.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych  

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych  

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 

8.4.3. W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

8.4.4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 

8.4.5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

 

8.5. Badania i uruchomienie instalacji  

8.5.1. Zakres badań odbiorczych 
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Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (6.2), 
odpowietrzenia (6.6), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury (6.8), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną (6.10), zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (6 .12). 

8.5.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 

8.5.2.1. Warunki wykonania badania szczelności 

― Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

― Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

― Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 
nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

― Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 

― Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

8.5.2.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

― Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podle gająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas 
płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, 
natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

― Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, 
nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz je dynie ich zawory stopowe. 
Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być od odpowietrzana poprzez ręczne 
otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, 
węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić 
automatyczny odpowietrznik. 

― Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić woda uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania 
i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, 
zgodnie z tablicą 12. 

― Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym 
przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 

― Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w 
celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności. 

― Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 
obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 

b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 
minimalizacji skutków korozji. 

8.5.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
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― Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy 

― Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica ciśnienia 
próbnego i działce tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od  ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

― Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

― Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 

 ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 

― Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10. 

― Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 

― Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

― Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 
150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

― Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona 
w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 
szczelności o nie więcej niż 10 %. 

― Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę 
na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia 
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych 
korków z tworzywa sztucznego). 

― W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

― Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w 
okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 

― Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku 
ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

― Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania 
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która 
była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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                                                                                                                                        Tablica 9 
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8.5.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

— ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

— podłączyć naczynie wzbiorcze, 

— sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana, 

— sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
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— w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym — sprawdzić czy właściwy jest poziom 
wody w naczyniu, 

— w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym — sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 

— uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie 

punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 
zaprojektowanymi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem — jeżeli istnieje taka 
konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania 
naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której 
wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie 
wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w przypadku wody z 
inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju 
materiału z którego wykonane są rury i grzejniki. Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w 
okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy 
przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatniona aby ta część instalacji, która została poddana próbie i 
po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części instalacji (może to 
być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 

8.5.5 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.6.  Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się 
przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego”. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego 
działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania 
instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk” czy grzejniki i 
przewody nie są zapowietrzone. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.7.  Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne  
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 



Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                                
oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną  ZSP-PCKU w Marszewie 

105

8.5.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury 

― Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem  granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-024 19. 

― Podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z 
kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym.  

― Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.9. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

8.5.9.1. Prowadzenie badania 

― Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 

― Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 

― Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepłą w 
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

― Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

― Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli 
cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i 
innych trwałych odkształceń. 

― W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką 
można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej 
obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

― Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.9.2. Pomiary 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w 
następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 
0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w 
odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku. 

b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5 K. 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 
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0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w 
taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość 
między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m. 

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru 
za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, 
na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z 
ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na 
powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona 
fabrycznie. 

8.5.9.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 

― Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w 
projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 

a) ± I K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 

b) ± 2 K w pozostałych przypadkach. 

― Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności 
działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika.  Ochłodzenie 
wody może wahać się w dość znacznych granicach. Wynika to: 

— z występującego schłodzenia wody w pionie zasilającym, 

— z zaokrągleń w doborze mocy cieplnej grzejników, 

— ze zróżnicowań jednostkowego przydziału wody do grzejnika (których wpływ na zróżnicowanie 
ochłodzenia występuje szczególnie w instalacjach dostosowywanych, bez zmiany grzejników, do 
zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po ociepleniu budynku) 

― W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być 
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają 
wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. 

Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z 
wykresu regulacyjnego: 

a) woda zasilająca instalację ogrzewczą: 

— przy wiatrach o prędkości do 5 mis, odchyłka temperatury ± I K, 

— przy wiatrach o prędkości ponad 5 mis, temperatura wyższa o 1 K do 2 K, 

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1 K i nie niższa niż o2K. 

8.5.9.4. Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 

― Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

a) po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura 
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu 
regulacyjnego o więcej niż ± I K, przy temperaturze zewnętrznej: 

b) w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie 
wyższej niż + 6 oC, 

c) w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od O °C i nie wyższej niż + 6 °C, 

― Przebieg oceny efektów regulacji 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega 
na: 

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach 
wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu 
zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej 
temperatury zewnętrznej, 
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b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 

— wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” 

— w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), W przypadku przeprowadzania badania w 
pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 
(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), 

d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych 

na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich 

z wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się 

w granicach ± 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 

e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach. 

― Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

— przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody 
w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

— określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze wielkości 
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie 
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.) 

8.5.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej  

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić 
sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji ogrzewczej z 
wymaganiami podanymi w tablicy 12” Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 
protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.11. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02 151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych  pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację ogrzewcza nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej 

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej 
niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową dokonane 
jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem 
wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy 
na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie 
zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badań 
odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

8.5.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 

b) szczelność połączenia pompy, 

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
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d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 

e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

8.5.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

8.5.14.1. Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

8.5.14.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

8.5.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 

d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu  

f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

8.5.15 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 

Warunki odbioru innych elementów instalacji  powinny być określone w oparciu o projekt techniczny 
instalacji i dokumentację techniczno —ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych 
badań. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000 - 7) „Wymagania ogólne” 
pkt 9 

* Płaci się za ustaloną ilość (ilość, szt) wg ceny jednostkowej, która obejmuje dostarczenie materiałów 
i sprzętu wykonanie pełnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i towarzyszących, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
* PN— 64/B-1 0400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-91/B-0241 5 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 

* PN— 911B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

* PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

* PN-91 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 

* PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

* PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”. 

* PN-B-02421 :2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 

* PN— 931C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 

* PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 

* PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze  szczelnością, nie uzyskiwaną na gwincie.  Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
INSTALACJE  WENTYLACYJNE    I.05.00.00   (kod CPV 45331200-8) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie : 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z urządzeniami i uzbrojeniem przy realizacji zadania: 
 
Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, w 
którym zastosowana jest instalacja wentylacyjna, określonych w ustawie [1] wymagań podstawowych 
to jest: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji; 
b) bezpieczeństwa pożarowego; 
c) bezpieczeństwa użytkowania; 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; 
e)   ochrony przed hałasem i drganiami; 
f)    oszczędności energii. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wentylacyjnej oraz obiektów i urządzeń tej instalacji a także roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji wentylacyjnej wymienionej wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów, kanałów itp. w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie 
podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. – wg. B.02.00.00. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi również wytyczenie tras kanałów oraz ich 
inwentaryzację powykonawczą, pomiary skuteczności wentylacji. Prace towarzyszące dotyczą 
również wykonania przekuć lub przewiertów przez ściany dla przeprowadzenia elementów instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00.00 (Kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411. Poniżej podano 
podstawowe określenia stosowane w warunkach technicznych. 
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Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 
wprowadzających powietrze w ruch 
Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 
powietrza 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania 
ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej  
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów 
Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 
Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
Wentylator 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z 
nawilżacza powietrza lub z powierzchni rekuperatora 
Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 
przez którą przepływa powietrze 
Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny 
Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i 
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
Izolacja termiczna  

Warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami 
wewnętrznymi i agregatem. 

 
1.6. Dokumentacja  robót montażowych 
 Dokumentację robót montażowych instalacji wentylacyjnej stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra T, B i GW z dnia 25.04.2012 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane go (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
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– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202. poz. 2072), 
– specyfikacja techniczna wykonania j odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- Dz.U. 2013 poz. 1129 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 
953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych Dz.U.2014.883. 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych. 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 1 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1 994 r. — tekst jednolity  Dz.U. 2013 poz.1409 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
― Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
― Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
― Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 
i uszkodzeń powłok ochronnych. 
― Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
― Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 
― Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
― Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2. Przewody wentylacyjne 
2.2.1 Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a)   blacha lub taśma stalowa ocynkowana; grubość blachy zależna od przekroju kanałów, 
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wykonanie w klasie ocynku Z275, dwustronna powłoka ocynku o masie 275 g/m3, zgodne z PN-EN 1506:2001 
b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 
c) przewody elastyczne typu flex izolowane termicznie gr 25 mm w płaszczu zewn. aluminiowym: 
Materiał przewodu: aluminium 
Grubość taśmy:  0,09 mm 
Maks. nadciśnienie robocze: 2000 Pa 
 
2.2.2. Wykonanie 
― Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
― Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i 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. 
 
2.3. Uzbrojenie i urządzenia 
W zakresie doboru muszą odpowiadać parametrom określonym szczegółowo w dokumentacji 
technicznej projektowanej instalacji. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie wymagają zgody projektanta 
oraz inspektora nadzoru. W przypadku urządzeń określonych w dokumentacji technicznej poprzez ich 
powiązanie z konkretnym producentem, nazwą, typem, charakterystyką należy traktować jako 
przykładowe z możliwością zastosowania  każdego urządzenia spełniającego parametry techniczne, 
użytkowe, wytrzymałościowe co najmniej równoważne lub wyższe. 
 
2.3.2. Przepustnice wentylacyjne  
Wykonane ze stali ocynkowanej, umożliwiające regulację przepływu powietrza wentylacyjnego, 
mechanizm typu spiro lub mechanizm soczewkowy. 
 
2.3.3. Tłumiki szumów 
– okrągłe tłumiki o sztywnej konstrukcji 
– wartości tłumienia zmierzone zgodnie z normą PN-EN ISO 7235 
– szczelność obudowy zgodnie z normą PN-EN 1751, klasa A 
– konstrukcja z króćcami do podłączenia przewodów zgodnie z 
normą PN-EN 1506 lub PN-EN 13180 
– otwory w kołnierzu nawiercane zgodnie z normą PN-EN 12220 
Materiały 
– obudowa, perforowany przewód wewnętrzny i rdzeń wykonane ze stali ocynkowanej 
– materiał tłumiący wełna mineralna niepalna według PN 2862 – klasa A2, 
 
2.3.4. Wszystkie elementy instalacji zgodnie ze specyfikacją wg dokumentacji technicznej 
 
2.4. Materiały izolacyjne 
2.4.1. Materiały do izolacji termicznej 
- Maty izolacyjne z wełny mineralnej z jednostronną okładziną wzmocnioną folią aluminiową λ do 0,04 
W/mK. Samoprzylepne (zalecane) lub do mocowania przy pomocy szpilek 
- Taśmy jednostronnie klejące do połączeń 
- Szpilki do mocowania mat izolacyjnych - zgrzewane dla przewodów  
 
2.4. System odsysania spalin 
System odsysania spalin wg dokumentacji technicznej z uwzględnieniem pkt.2.3. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt4. 
 
4.2. Rury i kształtki wg indywidualnych wskazań producenta lub dystrybutora 
— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
 
4.3. Materiały izolacyjne 
Wg pkt.2.4. oraz wg indywidualnych wskazań producenta lub dystrybutora. 
 
4.4. Uzbrojenie i urządzenia 
Według instrukcji lub wskazań producenta. 
 
4.5. Składowanie materiałów  
4.5.1. Materiały izolacyjne wg indywidualnych wskazań producenta lub dystrybutora 
* Wyroby i elementy do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwwilgociowej należy przechowywać ze 
szczególną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.  
* Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, kształtki należy 
przechowywać tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom. 
4.5.2. Uzbrojenie i urządzenia 
Według instrukcji lub wskazań producenta 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót ziemnych  wg SST B.01.00.00 
 
5.3. Montaż rurociągów 
5.3.1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
5.3.2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną, papą lub innym materiałem elastycznym  o podobnych właściwościach.  
5.3.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego – nie występują 
5.3.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  
5.3.5. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni.  
5.3.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania – stosować podpory i podwieszenia ze stali ocynkowanej z 
wewn. wkładką z gumy izolacyjnej. 
5.3.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania – zgodnie z PN-EN 12236:2003 
5.3.8. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na 
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jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji – max. co 1,5 m 
5.3.9. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 
lub konserwacji. 
5.3.10. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 
temperaturę powietrza do 400C transportowanego w sieci przewodów, 
5.3.11. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej po 
winny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 
5.3.12. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia.  
5.3.13. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
5.3.14. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
5.3.15. Przyjmuje się, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane 
lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
5.3.16. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
5.3.17. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m 
od źródła drgań w wykonaniu podstawowym – drgania są eliminowane przez elementy 
elastyczne na wyjściu z centrali wentylacyjnej. 
5.3.18. Kanały murowe z bloczków M6 wg pkt.2.2.1.d) 
Prace wykonać zgodnie z ST B.00.00.00 
 
5.4 . Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
5.4.1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji – zgodnie z PN-EN 12097:2007. 
5.4.2. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 
przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów 
nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób 
5.4.3. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
5.4.4. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
5.4.5. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny 
mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie 
taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
5.4.6. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów,  które  mogą powodować  zagrożenie  dla zdrowia  lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
5.4.7. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 
drzwiach rewizyjnych. 
5.4.8. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
5.4.9. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej niniejszej niż 200 mm należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów 
o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory 
rewizyjne o wymiarach: 
Średnica przewodu                    Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
          [mm]                                                          A [mm]                                 B [mm] 
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 200 ≤ d ≤ 315                                                     300                                        100 
 315< d ≤ 500                                                      400                                        200 
         > 500                                                          500                                        400 
Otwór jako właz                                                   600                                        500            
 
 
5.4.10. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 
minimalnych wymiarach: 
Wymiar boku przewodu             Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
          [mm]                                                          A [mm]                                 B [mm] 
          ≤ 200                                                         300                                        100 
  200< s ≤ 500                                                      400                                        200 
         > 500                                                          500                                        400 
     Otwór jako właz                                                                 600                                        500              
 
5.4.11. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być 
równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
 
5.4.12. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne 
wymiary otworu rewizyjnego określone jw., to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza 
krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
 
5.4.13. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, 
powstałe w ten  sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone jw. 
  
5.4.14.Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym. 
5.4.15.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe {z dwóch stron); 
h)  urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i)   urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
5.4.16. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o 
kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie 
powinna być większa niż 10 m.  
 
5.5. Wymienniki ciepła 
5.5.1. Nagrzewnice 
― Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. 
― Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
oczyszczenia lub wymiany. 
― Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic 
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód 
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry,  
― Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien 
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość 
łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji.  
― Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw 
zamrożeniowego – w komplecie centrali wentylacyjnej. 
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5.5.2 Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
― Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 
rewizyjne w przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie 
umożliwia ich czyszczenia w inny sposób.  
― Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć 
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 
 
5.6. Filtry powietrza 
5.6.1. Filtry muszą być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
5.6.2. Filtry muszą być w komplecie centrali wentylacyjnej, o klasie wg EN779 równej M5. 
5.6.3. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
5.6.4.   Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 
5.6.5. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
 
5.7. Wentylatory 
 5.7.1.Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amor-
tyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych -  w komplecie centrali wentylacyjnej. 
5.7.2.Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 
5.7.3 .Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
5.7.4.Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał 
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację.  
5.7.5.Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 
 
5.8. Nawiewniki,  wywiewniki 
5.8.1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich ustawiania działania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 
5.8.2. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na 
kształt i zasięg strumienia powietrza.  
5.8.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały 
i szczelny. 
5.8.4. Przewód łączący sieć przewodów  z nawiewnikiem  lub  wywiewnikiem należy prowadzić jak 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  
5.8.5. W przypadku łączenia nawiewników  lub  wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy: 
― zgniatać tych przewodów, 
― stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
5.8.6. Przy montażu nawiewników zachować warunki: 
― długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do 
nawiewnika powinna wynosić: L > 3D; 
― przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony 
jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 
5.8.7. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
5.8.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 
5.8.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane 
w pozycji całkowicie otwartej. 
 
5.9. Czerpnie i wyrzutnie 
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5.9.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
5.9.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
5.9.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 
 
5.10. Przepustnice 
5.10.1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.  
5.10.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat 
w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 
5.10.3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie l wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
5.10.4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie „A” 
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
 
5.11. Tłumiki hałasu 
5.11.1. Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 
z oznakowaniem zawierającym: 
- kierunek przepływu powietrza, 
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra T).  
5.11.2. W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni 
wentylacyjnej) tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej 
przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia 
sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą, powinien być zaizolowany 
akustycznie.  
5.11.3. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 
5.12. System odsysania spalin 
Montaż należy przeprowadzić wg instrukcji producenta, powinien być wykonany przez ekipę 
montażową producenta, lub autoryzowanego instalatora  z uprawnieniami do serwisowania.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 
Zakres kontroli obejmuje: 
― kontrolę jakości dostarczonych materiałów oraz dokumentacji (certyfikatów, deklaracji zgodności, 
świadectw, aprobat technicznych) zgodnie z wymaganiami wg pkt. 2 
― kontrolę jakości wykonanych robót montażowych, ich zgodności z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi, zgodności z normami, instrukcjami i zaleceniami inspektora nadzoru 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7. 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
― obowiązują jednostki i zasady obmiaru odpowiadające odpowiednikom tych robót zawarte w 
odpowiednich KNR i kalkulacjach uwzględnionych w przedmiarze robót. 
 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
― obowiązują jednostki i zasady obmiaru odpowiadające odpowiednikom tych robót zawarte w 
odpowiednich KNR i kalkulacjach uwzględnionych w przedmiarze robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 
 
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 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 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e)  Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 
8.2.1. Badanie ogólne 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletności znakowania; 
e) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
g) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 
drgań; 
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
8.2.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);  
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
8.2.3. Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 
8.2.4. Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i 
prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 
f) Sprawdzenie czystości filtra. 
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8.2.6.  Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
8.2.7.  Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 
przeciwbieżne). 
8.2.8.  Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 
kontrolę dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem 
8.2.9. Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. 
Sprawdzenia wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 
8.2.10. Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
8.2.11. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a)   Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b)   Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;  
c)   Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;  
d)   Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem od umiejscowienia, dostępu; 
-      rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
-      systemu zabezpieczeń; 
-      wentylacji; 
-      oznaczenia; 
-      typów kabli; 
-      uziemienia; 
-       schematów połączeń w obudowach. 
W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punktach 
8.2.12, 8.2.13, 8.2.14. 
8.2.12. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj); 
g) Inne źródła emisji (jeśli występują); 
h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
i)  Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
j)  Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 
powietrza;  
k)  Klasa filtrów 
1)  Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  
m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;  
n)  Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);  
o) Wymagana jakość wody zasilającej;  
p)  Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  
q)  Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
8.2.13. Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a)  Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
b)  Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 
(schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 
8.2.15. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 
obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
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d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w 
eksploatacji; 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 
8.3. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
8.3.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza; 
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku;  ustawienie kierunku 
wypływu powietrza z nawiewników; 
e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z 
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
8.3.2. Procedura prac 
* Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np, ogrzewczy, nawilżania itp. do 
całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, 
częściowa/pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i 
współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulacją 
nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje 
określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie 
jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich 
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy 
również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, 
sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator.  Jeśli badanie to 
wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji 
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
 
* Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzarnrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających, 
* Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; 
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d) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
* Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
* Kontrola działania nawilżaczy powietrza 
a) Działanie regulacji; 
b) Działanie elementów zasilających i spustowych; 
c) Działanie i kierunek obrotów pompy cyrkulacyjnej. 
* Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia 
i nawilżania powietrza; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
* Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 
Działanie regulacyjne i kontrolne. 
* Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa – nie jest wymagana. 
* Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 
 
8.4. Pomiary kontrolne –  
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
8.4.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację 
podano w tablicy 4: 
8.4.2, Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
* Wymagania ogólne 
W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne 
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. 
W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia 
wyrywkowego. 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed 
rozpoczęciem  montażu instalacji  i  stanowić jeden  z czterech poziomów,  oznaczonych 
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, należy 
stosować poziom A. 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji, 
o ile nie dokonano innych uzgodnień.  
* Określenia 
Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.), który 
powinien być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd itp.), które 
powinny być zmierzone. 
Podobne lokalizacje - części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe instalacji 
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje są tego samego rodzaju i które 
pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkości. 
* Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi wzorami 
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n> 10. 
 
Tablica 4 
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Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
Parametry 

P
ob

ór
 p

rą
du

 s
iln

ik
a 

S
tru

m
ie

ń 
ob

ję
to

śc
i p

ow
ie

trz
a 

' 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
trz

a 

O
pó

r p
rz

ep
ły

w
u 

na
 fi

ltr
ze

 

S
tru

m
ie

ń 
ob

ję
to

śc
i p

ow
ie

trz
a 

na
w

ie
w

an
eg

o 
i w

yw
ie

w
an

eg
o 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
trz

a 
na

w
ie

w
an

eg
o 

' i
 te

m
pe

ra
tu

ra
 p

ow
ie

trz
a 

w
 

po
m

ie
sz

cz
en

iu
 

W
ilg

ot
no

ść
 p

ow
ie

trz
a 

P
oz

io
m

 d
źw

ię
ku

 A
 

P
rę

dk
oś

ć 
po

w
ie

trz
a 

w
 p

om
ie

sz
cz

en
iu

 

Funkcje instalacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
(F) M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
(F) MD 
 
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
(F) HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 
 
(F) HCMD 
 
Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 
*)powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 

0    - pomiar nie jest konieczny             2   - wykonać tylko w przypadku                 1     
- wykonać w każdym przypadku            wymagań w umowie 

(F) - filtracja (jeżeli występuje)              M  - nawilżanie C   - chłodzenie                                    
Z   - bez żadnego procesu termodynamicznego               D   - osuszanie                                       
H   - ogrzewanie 

 
          Tablica 5 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych j kontroli instalacji 
Poziom wykonania 
pomiarów kontrolnych i 
kontroli działania 

Wzór do obliczenia zakresu 
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A p=1.6xn0 , 4 
B p = 2,23xn0,45 
C p = 3t16xn0,5 
D p = n 
Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 
Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba podobnych 
elementów wybranych do badań; n - ogólna liczba podobnych 
elementów w instalacji 

 
Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar pewnych 
parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę wymaganych 
pomiarów podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6 Liczba pomiarów do wykonania jako część liczby p (wq tablicy 5) 

Parametr Liczba pomiarów 
Normalna Minimalna 

Temperatura   powietrza   w   pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h p/10 1 

Wilgotność   powietrza   w   pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h p/10 1 

Pionowy profil prędkości p/10 1 
Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1 
Poziom dźwięku A p/5 3 
 
W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako podobne, 
jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). Np. 
wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, które obsługują pomieszczenia porównywalnej 
wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objętości 
powietrza. 
 
Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr 
instalacji, można brać pod uwagę tylko jedną lokalizację. Np. jeśli temperatura powietrza 
nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko w jednym miejscu 
(podobna lokalizacja). 
 
*  Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 
odbiorowych. 
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt 
pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny 
być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania 
najgorszych warunków. 
Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 
charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości 
projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza 
instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru 
przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7. 
 

Tablica 7 
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 

Parametr Niepewność*} 
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Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20% 
Strumień objętości powietrza w całej instalacji + 15% 
Temperatura powietrza nawiewanego + 2°C 
Wilgotność względna ±15% wartości mierzonej 

wilgotności względnej 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s 
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C 
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu + 3dBA 
*)   Wartości   niepewności   pomiarów   zawierają   dopuszczalne   odchyłki    od   wartości 
projektowych jak również wszystkie błędy pomiarowe 

 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji odwodnienia z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczno rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego j odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
— określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji   
uwzględniają: 
— przygotowanie stanowiska roboczego 
— dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
— obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
— przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót wykonanie robót ziemnych, 
— montaż kanałów, uzbrojenia i urządzeń, 
— usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
—  szkolenie z obsługi, konserwacji itp. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 
1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690) 

Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym - Wymiary 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym - Wymiary Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1999/Azl 
Instalacje  wodociągowe -    Wymagania  w   projektowaniu   (Zmiana 

 

PN-EN 1505:2001 
PN-EN 1506:2001 
PN-B-01411:1999 
PN-92/B-OI706 
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 - Wymagania w projektowaniu Wentylacja  •   Przewody  wentylacyjne  •    
Podstawowe  wymagania i badania 
Wentylacja -  Przewody wentylacyjne Szczelność.  Wymagania i 
badania 
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających Wentylacja 
budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości 
mechaniczne 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
Wentylacja  budynków       Procedury  badań  i  metody  pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja  budynków   -   
Podwieszenia   i   podpory  przewodów Wymagania wytrzymałościowe 

 
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Jednolity tekst Dz. U. 72003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). 
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
zpóżn.zm.). 
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 6277 późn. 
zm.). 
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 147). 
10.2. Rozporządzenia 
— Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. poz. 
1719). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do dawania europejskich aprobat technicznych, zakresu I 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Di. U. Nr 169, poz.1650). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa j ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, pot 2041). 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-92/B-01707 
PN-B-03434:1999 
PN-B-76001:1996 
PN-B-76002:1976 
PN-EN 1751:2001 
PN-EN 1886:2001 
ENV 12097:1997 

PrPN-EN 12599 

PrEN 12236 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA  GAZOWA   I.07.00.00.      (kod CPV 45333000-0) 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 instalacji gazowej przy realizacji zadania: 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 

- wykonanie przyłącza gazowego z rur PE-HD 
- montaż systemu  zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi robotami     

towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), 
- montaż armatury i urządzeń, 
- rozruch i badanie instalacji, 
- zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
1.4. Ogólne wymagania 

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
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Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne 
z obowiązującymi normami 
Pojęcia ogólne 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający 
określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz 
z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz 
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami 
spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych 
z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej 
elementów. 
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja 
gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej 
bezpiecznej eksploatacji. 
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu 
gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także 
zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego 
z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za 
którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub 
urządzenia gazowego. 
Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone 
z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego 
obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana 
w m3/h. 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja 
gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, 
podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 
gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu 
budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony 
czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, 
odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji 
w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń. 
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub 
wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu 
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, 
w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa 
obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
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— Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 

— Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych na terenie Polski (rury – aprobatę techniczną 
Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa) i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

— Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 
materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od 
parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona 
zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki 
i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz 
w późniejszej eksploatacji obiektu. 
 

2.2. Przewody 

— Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. 

— Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

— Przyłącze gazowego z rur PE-HD100 SDR11 do gazu  fi 50/4,6 mm 
 

2.3. Armatura i uzbrojenie 

— Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę zgodnie z dokumentacją 

2.4. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
 
— Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

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

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt4 

4.2. Rury 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 
od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie 
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” 
rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 
do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy 
chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy 
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przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być 
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki ogólne 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

— przecinanie rur, 

— gięcie rur stalowych 

— założenie tulei ochronnych, 

— ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

— wykonanie połączeń. 

 

5.3 Zasady prowadzenia przewodów instalacji gazowej 

— Przewody instalacji gazowej w przyłączu montowane z rur PE-HD z zachowaniem wytycznych 
producenta dot. min. promienia ugięcia oraz systemu połączeń z innymi przewodami, montowane w 
wykopach na głębokości min. 80 cm, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm, obsypane 
piaskiem na grubość min 30 cm ponad wierzch rury. Trasę wykopu należy oznaczyć żółtą taśmą 
ostrzegawczą szer. min. 20 cm z wtopionym paskiem metalowym (na górnym poziomie warstwy 
obsypki) 

― Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po wierzchu ścian; w szczególnych przypadkach 
dopuszcza się ich ułożenie za wentylowanym ekranem lub w bruzdach ściennych wypełnionych nie 
powodującą korozji przewodów zaprawą tynkarską – po wykonaniu próby szczelności instalacji. 

— Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 
 
— Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach  itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
 
― Zabrania się wypełniania bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych. 

― Rury przebiegające przez pomieszczenia bez okien lub bez wentylacji należy umieścić w rurze 
stalowej osłonowej bez szwu. 
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― Nie można prowadzić przewodów gazowych w kanałach wentylacyjnych, dymowych, w bruzdach 
ścian i w odległości mniejszej niż 25 cm od kanałów spalinowych. 

― Rury z gazem należy prowadzić co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami (to zastrzeżenie dotyczy 
gazu, którego gęstość jest mniejsza od powietrza, czyli gazu ziemnego); jeśli konieczne jest 
skrzyżowanie przewodu gazowego z inną instalacją, odległość między nimi musi wynosić co najmniej 
2 cm. 

― Rurociągi należy układać z wykorzystaniem samokompensacji (np. unikać długich prostych 
odcinków). 

― Rur gazowych nie wolno prowadzić ani przez fundamenty, ani pod nimi. 

― Przewody instalacji gazowej z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być 
zabezpieczone przed korozją (łączna grubość zabezpieczenia antykorozyjnego ≥ 120 μm w tym 
warstwa zewnętrzna ≥ 50 μm w kol. RAL 1018). 

— W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
 
— Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od 
grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, 
a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 
izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
 
— Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 
połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
 
— Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
 
— Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
 
— Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
 
— Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych 
niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 
nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 
elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 
należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi 
puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia 
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i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
 

5.5. Badanie i uruchomienie instalacji 
 
— Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przytemperaturze zewnętrznej 
powyżej 0*C 
— Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonaćsprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 
MPa 
— Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji 
— Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono 
spadku ciśnienia 
— Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 
 
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z 
procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu. 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne 
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony 
okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane 
farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 
Łączna grubość powłok malarskich powinna wynosić min 120 µm (na sucho 
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5.7. Wymagania przy wykonywaniu wykopów wg SST B.01.00.00 

— Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób 
niepowołanych, 

— Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo, 

— Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do wykonywania prac w wykopie na wymaganej 
głębokości oraz dla właściwego zagęszczania materiału-zasypki. 

— Wykopy mają być wykonane w taki sposób aby nie miały szkodliwych oddziaływań na nawierzchnię 
dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego, 

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być zgodna z 
właściwymi przepisami, 

— Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń, w miejscach odgałęzień. 

— W trakcie całego procesu wykonywania prac  wykopie wykonawca powinien utrzymywać wykop w 
stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej 

— Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania otaczających 
warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki Ziemie uprawne. 

— Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni 

— Gdy wykop jest głębszy niż 1 m, to przy gruntach niespoistych, zaleca się wykonywanie wykopów 
skarpowych. 

— Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej tolerancji 
rzędnych dna wykopu. 

— Wykonanie wykopu podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu - częściowemu. 

5.8. Zasypywanie wykopów 

5.8.1. Wymagania ogólne 

— Przed zasypaniem  rurociągów lub kanałów sieci podziemnej,  należy je 

poddać ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz inwestora. 

— Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy: 

a) dokonać odbioru  złączy. 

b) dokonać odbioru wykonania warstw izolacyjnych i ochronnych 

c) sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład 
odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy pow. osłonową i zasypką. 

d) usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, a odpady 
tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do innego zagospodarowania lub 
utylizacji. 

— Potwierdzeniem wykonania w/w czynności powinien być odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

5.8.2 Zasypki 

— Jakość zasypki i materiał wypełniającego wykop oraz zagęszczenia wszystkich warstw powinny być 
wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji. 

—. Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie zagęszczania 
- powyżej strefy rurociągu (tarcia). 

— Zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod 
drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do takiego 
poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność jaką ma grunt poza wykopem. 

5.8.3. Wykonywanie zasypki rurociągów 

— Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie może 
być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15cm. 
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— Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie 
dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki. 

— Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia” powinien mieć skład 
oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym. 

— Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej w 
projekcie sieci lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i odpowiednio 
zagęszczone podłoże rurociągów. 

 
5.9. Montaż kotłów gazowych 
Wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

— Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót: 

a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
 

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

— Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

6.2. Zakres przeprowadzenia kontroli jakości 

Podczas przeprowadzenia kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodności z projektem 
sprawdza się: 

- zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń przewidzianych projektem i posiadających atesty 
dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń gwintowanych i spawanych między elementami 
instalacji gazowej, 

-  sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym przede wszystkim: trwałość zamocowań 
rurociągów, rozstaw podpór itp., 

- poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych, 

- zachowanie odpowiednich odległości przewodów gazowych od innych instalacji, szczególnie od 
instalacji elektrycznej, 

- poprawność wykonania przejść przez ściany budynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
niedopuszczalne do powstania w przewodach naprężeń wywołanych odkształceniami konstrukcji, 

- prawidłowość usytuowania urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do ścian, innych 
urządzeń i kratek wentylacji nawiewnej i wywiewnej. 

6.3. Kontrola szczelności przewodów gazowych. 

Próbie szczelności podlegają wszystkie odcinki instalacji. 

W zależności od przyjętych rozwiązań 
technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, 
szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Próbę szczelności należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod 
ciśnieniem 100 kPa , utrzymywane przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne 
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jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności  instalacji nie należy przystępować 
bezpośrednio po napełnieniu powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego 
powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym 
czasie, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 

Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym 
samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie należy wykonywać w warunkach, gdy część instalacji 
podlega wpływom promieniowania słonecznego. 

Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia 
będzie wykazywało jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej „U-rurki”, 
lub manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu 
urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność 
pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 

Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na urządzeniu pomiarowym. 

W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i 
próbę wykonać ponownie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym 
kwalifikuje instalację gazową do rozebrania i powtórnego wykonania. Z prób należy sporządzić 
protokół. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostką obmiarowi jest  m dla rurociągów oraz szt dla pozostałych elementów instalacji z 
uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej 
gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne 
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
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Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt  techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych 
e) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
f) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację; 
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
i) instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub 
innymi przyczynami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 
 
Płaci się za ustaloną ilość (ilość, szt) wg ceny jednostkowej, która obejmuje dostarczenie materiałów i 
sprzętu wykonanie pełnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i towarzyszących, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY -1988 
PN-86/M-40305 Urządzenia gazowe użytku domowego. Wymagania ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA  SPRĘŻONEGO POWIETRZA  I.08.00.00. (kod CPV 42123610-6) 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 instalacji sprężonego powietrza przy realizacji zadania: 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów rurociągów technologicznych do przesyłu gazów czystych (medycznych), w 
skład których wchodzą: 

‒ prowadzenie i łączenie przewodów 

‒ mocowanie przewodów 

‒ montaż armatury 

‒ prowadzenie przewodów przez przegrody 

‒ czyszczenie i znakowanie rurociągów 

‒ regulacja instalacji 

 
1.4. Ogólne wymagania 

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
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1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zgodne 
z obowiązującymi normami 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

— Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

2.1.1. Materiały i osprzęt do wytwarzania rurociągów technologicznych oraz ich elementów powinny 
być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w PN wyszczególnionych w dokumentacji 
technicznej. W/w materiały i osprzęt powinny być dostarczone z dokumentami kontroli (atesty 
hutnicze, świadectwa badania, znak CE itp.) 

2.1.2. Materiały stosowane na elementy składowe rurociągów powinny mieć wyspecyfikowane 
właściwości eksploatacyjne i wytrzymałościowe stanowiące podstawę do obliczeń 
wytrzymałościowych w temperaturze obliczeniowej oraz charakteryzować się: 

- wystarczającą trwałością do zachowania wymaganych właściwości przez przewidywalny czas 
użytkowania rurociągu, 

- wymaganą odpornością na działanie przesyłanych gazów technicznych oraz czynników 
zewnętrznych, 

- wymaganymi właściwościami technologicznymi. 

2.1.4. Armatura oraz urządzenia zabezpieczające powinny posiadać : 

- znak CE, być poddane badaniu typu i mieć dopuszczenie do obrotu. W przypadku armatury i 
urządzeń nieznormalizowanych , urządzenia zabezpieczające powinny być oznakowane na korpusie 
oraz na tabliczce znamionowej 

- świadectwo badania wydane przez kontrolę jakości wytwarzającego, w przypadku armatury i 
elementów składowych typu kształtki charakteryzującymi się tymi samymi cechami konstrukcyjnymi 

2.1.5. Materiały uszczelniające powinny być dostarczone oznakowane i w oryginalnym opakowaniu 
wraz z deklaracją zgodności wytwarzającego, zawierającą w szczególności: 

- oznaczenia gatunku materiału uszczelniającego 

- podstawowe wymiary elementu uszczelniającego 

- specyfikację techniczną ich stosowania 

Nie oznakowane materiały uszczelniające powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach 
zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach technicznych wytwarzającego do czasu 
wbudowania. 

2.2. Rury aluminiowe 

‒ Rury aluminiowe kalibrowane  

‒ Maksymalne ciśnienie robocze: 

  13 bar od -20°C do +60°C 

  16 bar od -20°C do +45°C 

‒ Media: sprężone powietrze, próżnia, azot, argon 

‒ Pokrycie proszkowe RAL 5012 z certyfikatem 

‒ Wytłaczane wg norm EN 755.2, EN 755.8 i EN 573.3 

2.3. Złączki i armatura 

Zgodne z zastosowanym systemem orurowania 
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2.4. Sprężarka powietrza 

Dwucylindrowa sprężarka tłokowa smarowana olejem o jednym stopniu sprężania wyposażona w: 

‒ żeliwny cylinder 

‒ tłoki ze stopu aluminium 

‒ zawory ze stali nierdzewnej 

‒ chłodnicę powietrza oraz koło pasowe zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki 

Wolnoobrotowa pompa ABAC B-38B 1450 obr/min 

Zbiornik 200 litrów zabezpieczony antykorozyjnie, wyposażony w zawór spustu kondensatu 

Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zaworem odciążającym oraz zabezpieczeniem termicznym 
chroniącym silnik przed przeciążeniem 

Pionowy reduktor ciśnienia z manometrem z dwoma gniazdami szybkozłączy 

Minimum 2 – letnia gwarancja 

Parametry techniczne: 

Typ GG560 B lub równoważna 

Zasilanie 400V 

Silnik 3 kW 

Typ pompy B-3800B lub równoważny 

Ciśnienie 10 bar 

Wydajność 476 l/min 

Stopień sprężania 1 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

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

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt4 

Materiały i elementy przeznaczone do wytwarzania rurociągu technologicznego w trakcie transportu 
oraz składowania powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, szkodliwym 
oddziaływaniem środowiska, temperaturą otoczenia, promieniowaniem oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi zgodnie z warunkami określonymi przez wytwarzającego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki wykonania instalacji technologicznej sprężonego powietrza 

5.2.1. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
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5.2.2. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

— przecinanie rur, 

— założenie tulei ochronnych, 

— ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 

— wykonanie połączeń. 

5.2.3. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5.2.4. Przygotowanie materiałów i elementów instalacji takie jak przecinanie, ukosowanie lub 
przeróbka plastyczna na zimno nie może powodować uszkodzeń, pęknięć lub zmian własności 
wytrzymałościowych 

5.2.5. Wykonanie połączeń rurowych przewodów aluminiowych sprężonego powietrza wyłącznie za 
pomocą systemowych złączy. Połączenie przewodów z innym materiałem wyłącznie za pomocą 
systemowy złączy przejściowych 

5.2.6. Złącza rurociągów powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami technologicznymi  

5.2.7. Przewody instalacji sprężonego powietrza i przewody elektryczne powinny być od siebie 
oddzielone, lub układane obok siebie, ale przy zachowaniu odległości większej niż 50 mm. 

5.2.8. Rurociągi powinny być tak prowadzone, by nie były wystawione na działanie temperatury 
mniejszej niż 5°C ponad temperaturę rosy gazu przy ciśnieniu roboczym. 

5.2.9. Przewody powinny być mocowane do ścian lub stropów z zachowaniem maksymalnych 
odległości dla średnicy do 15 mm – 1,5 m, dla średnicy 22-28 mm – 2,0 m, dla średnicy 35-54 mm – 
2,5 m, średnicy powyżej 54 mm – 3,0m. . Podpory powinny być z materiału odpornego na korozję lub 
powinny być zabezpieczone przed korozją, powinno się je chronić także przed korozją elektrolityczną. 

5.2.10. W miejscach, gdzie przewody sprężonego powietrza przecinają się z przewodami 
elektrycznymi, powinny być podpierane w pobliżu kabli. Przewody sprężonego powietrza nie powinny 
być używane jako podpory innych instalacji lub być przez nie podpierane. 

5.2.11. Podczas montażu instalacji technologicznych należy zachować warunki bhp i p.poż. jakie 
obowiązują w obiektach.  

5.2.12. Wykonawca obowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w 
projekcie materiałów ii technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości i 
parametrów technicznych. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i Specyfikacji muszą 
zostać uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 6 

— Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót: 

a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
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— Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

— Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostką obmiarowi jest  m dla rurociągów oraz szt dla pozostałych elementów instalacji z 
uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

8.2. Badanie budowy 

— Sprawdzenie zgodności rurociągu technologicznego z dokumentacją techniczną powinno być 
przeprowadzone przez oględziny zewnętrznych elementów rurociągu oraz ich odcinków w różnych 
fazach produkcji i montażu, a następnie przez porównanie spostrzeżeń ze sporządzoną dokumentacją 
techniczną. Sprawdzeniu podlegają również dokumenty (atesty) materiałów użytych do budowy 
instalacji, poświadczenie obróbki cieplnej (jeżeli taka ma miejsce), uprawnienia spawaczy itp. 

— Badania elementów rurociągu powinny być przeprowadzone przed próbą ciśnieniową. 

8.3. Próba ciśnieniowa 

— Wysokość ciśnienia próbnego wynosi 1,5 ciśnienia roboczego dla rurociągów przeznaczonych do 
gazów technicznych. 

— Próbę ciśnieniową wykonuje się jako: 

   - próbę pneumatyczną przy użyciu sprężonego powietrza 

8.4. Próba szczelności 

Próbę szczelności wykonuje się na czynniku roboczym lub azotem. 

Próba powinna trwać 30 minut, przy czym po okresie wyrównania temperatur pomiędzy gazem a 
rurociągiem w pierwszych 10 minutach, ciśnienie w zamkniętej przestrzeni rurociągu pomiędzy 10 a 
20 minutą próby wskazane przez manometr kl. 1 Ø 160 mm nie powinno ulec zmianie. 

Lokalne nieszczelności można wykryć przy użyciu środków pianotwórczych. 

8.5. Oględziny rurociągu 

W czasie przeprowadzania próby ciśnieniowej należy dokonać oględzin wszystkich ścianek i 
połączeń. 

Ciśnienie próby szczelności dla rurociągu – 1,1 XProb. 

8.6. Kontrola zaworów odcinających 

Wszystkie zawory odcinające powinny zostać sprawdzone ze względu na prawidłowość działania, 
oznaczenia oraz czy kontrolują tylko te końcówki, które mają obsługiwać. Dla odcinka instalacji 
znajdującego się powyżej zamkniętego zaworu testowanego przy nominalnym ciśnieniu roboczym, 
przy obniżeniu ciśnienia w instalacji będącej poniżej do 100 kPa i wszystkich końcówkach 
znajdujących się poniżej zamkniętych, wzrost ciśnienia po okresie 15 minut nie powinien przekroczyć 
5 kPa. 

8.8. Wynik próby ciśnieniowej i próby szczelności 
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Uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie próby nie stwierdzono pęknięć, odkształceń trwałych, 
naderwań, przenikania sprężonego powietrza. 

8.9. Protokół odbioru instalacji 

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym końcowego odbioru technicznego wytwarzający 
sporządza: Poświadczenie wytwarzającego rurociąg technologiczny – FORM 4135 oraz deklarację 
zgodności ze znakiem CE z nr Jednostki Notyfikowanej (dotyczy to tylko rurociągów kat III – dla 
rurociągów o DN˃25). Dla pozostałych rurociągów wystarczy tylko poświadczenie wytwarzającego. 

Rurociąg zostaje trwale oznaczony z podaniem: 

- nazwy wytwarzającego 

- oznaczenia rurociągu 

- ciśnienie próbne 

- roku budowy 

- parametrów technicznych ( dopuszczalne ciśnienie, średnica, medium) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 
 
Płaci się za ustaloną ilość (ilość, szt) wg ceny jednostkowej, która obejmuje dostarczenie materiałów i 
sprzętu wykonanie pełnego zakresu prac przygotowawczych, podstawowych i towarzyszących, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
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INSTALACJA  ELEKTRYCZNE  E.10.00.00   (kod CPV 45310000-3)   
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie : 

 instalacji elektrycznej i odgromowej  przy realizacji zadania : 

Pawilon dydaktyczno-szkoleniowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą 
niezbędną infrastrukturą techniczną 

Adres: Działki nr 47/3, 47/1, obręb Marszew, gmina Pleszew; 63-300 Pleszew     

Inwestor: Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Marszewie 

Adres: Marszew 22, 63-300 Pleszew 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

— Instalacja elektryczna 

— Instalacja odgromowa 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i    
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku- mentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru 

 

2. MATERRIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 - 7), pkt 2 

2.2. Materiały do instalacji odgromowej  

Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym – cynkowane. 
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Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją: cynkowane, uchwyty przewodów 
odprowadzających dodatkowe powlekane w kol. RAL 7024  

Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji: 

- zwody, przewody odprowadzające 

Stal: 50 mm² - pręty stal.ocynk. ø 8 mm 

- uziomy 

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm 

 

2.3. Materiały do instalacji elektrycznej 

Według dokumentacji technicznej 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000 - 7), pkt 3 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków 
bezpieczeństwa pracy. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 4 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt 5 

5.2. Instalacja odgromowa 

Instalacja odgromowa musi spełniać wymagania normy PN-EN 62305. PN-EC 6102-1, PN-86/E-
05003/1 oraz PN-86/E-05003/2 

5.2.1. Montaż zwodów 

Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą 
wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

Sztuczne zwody piorunochronne należy zainstalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych lub wsporników do złączy naprężalnych. 

Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od 
powierzchni dachu: 

1) co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudnozapalnych, 

2) co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza: 

1) zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 
krawędzi dachu, 
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2) na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30°C jeden z przewodów sieci należy prowadzić 
wzdłuż kalenicy dachu.  

Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy 
wyposażać w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 

Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy 
niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 

Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki. 

Należy stosować wsporniki nie naruszających szczelności dachu – mocowanych na klej. 

Zwody pionowe należy lokalizować tak, aby spełniały one założenia projektowe odnośnie stref 
ochronnych. 

Zwody mogą stanowić konstrukcje samonośne lub mogą być instalowane na konstrukcjach z 
materiałów nieprzewodzących (np. drewno, beton) 

Zwody lub ich wsporniki powinny być mocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej dachu lub 
do elementów wystających ponad dach. 

W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji, należy zastosować wsporniki 
odstępowe w odległościach nie większych niż 1,5 m. 

Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystające ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty 
antenowe i flagowe, kominy itp.) należy połączyć z siecią poziomych niskich lub najkrótszą drogą 
z przewodami odprowadzającymi. 

 

5.2.2. Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających 

Przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu znormalizowanych 
wsporników odstępowych oraz na ścianie do ocieplenia na zewnątrz przewody odprowadzające 
należy prowadzić po ścianie pod izolacją w rurkach PCV o śr 20/12 mm do prowadzenia instalacji 
odgromowej w ociepleniu. 

Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać przewody odprowadzające w 
odległości nie mniejszej niż: 

1) 2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego 

2) 40 cm od podłoża z materiałów łatwopalnych. 

Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, odległości 
między wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego. 

Przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze między zwodem, a 
przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości przewodów odprowadzających od 
wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych, 
nie mniejszej niż 2 m. 

Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako zaciskane lub śrubowe. 

Na ścianie ocieplanej należy zamontować skrzynki kontrolne do montażu w izolacji termicznej. 

5.2.3. Wykonywanie uziomów 

Uziomy należy wykonać  jako uziomy powierzchniowe otokowe –od strony wschodniej 

Uziomy powierzchniowe należy układać na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m i w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum 
przebieganie trasy uziomu pod warstwami nieprzepuszczalnymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń 
wysuszających grunt. 

Uziomy powierzchniowe i pionowe powinny być pogrążane w gruncie, w odległości nie mniejszej niż 
1,5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń; zalecenie to nie 
dotyczy uziomów otokowych. 
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Na odcinkach, gdzie nie można zastosować ciągłego uziomu otokowego (od frontu budynku), 
dopuszcza się jego przerywanie. W takim przypadku uziom musi być zakończony uziomami 
szpilkowymi pionowymi o głębokości pogrążenia nie mniejszej niż 2,5 m. Połączenia przewodów 
uziemiających z uziomami należy wykonać przez spawanie lub za pomocą połączeń śrubowych. 

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub 
lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemią i do głęb. 0,2 m w ziemi. 

Część nadziemną przewodów uziemiających należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przy 
użyciu osłon do wys. 1,5 m 

Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć 
smarem stałym. 

5.3. Połączenia wyrównawcze 

Należy wykonać przewodem LgYd 4 mm2  zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.4. Instalacje elektryczne  

5.4.1. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.4.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

5.4.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp. 

5.4.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Przewody opraw 

oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
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Oprawy sufitowe zwieszane przy sufitach samonośnych należy mocować za pośrednictwem 

wieszaków  mocowanych bezpośrednio do konstrukcji stropu (nie sufitu) lub w miejscu zawieszenia 

oprawy należy wykonać dodatkowe podwieszenie konstrukcji nośnej sufitu do konstrukcji stropu z 

wykorzystaniem systemowych wieszaków stropowych. 
  5.4.5. Układanie przewodów  

        — Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 

w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 

przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 

z wciągniętymi w nie przewodami. 

         — wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 

Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

  — Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
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średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

             — Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 

odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 

innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 

wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

             — Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem   .       

 przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 

zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 

w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 

do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

              — Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku 

wraz z założeniem pokryw.  

              — Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

    5.4.6.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
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zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.4.8. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7), pkt.6 

6.2. Kontrola instalacji odgromowej 

Wszystkie elementy robót instalacji odgromowej podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją 

- poprawności montażu 

- kompletności wyposażenia 

- poprawności oznaczenia 

Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania oraz niezbędne, 
wymagane certyfikaty i gwarancje. 

Badania i pomiary pomontażowe dotyczą: 

- Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej 

   6.3. Kontrola instalacji elektrycznej 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

      – zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

      – właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

      – załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

      – wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogó   lne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostkami obmiarowymi są: 
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Jednostki wynikające z przedmiaru robót (szt lub m) 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 45000000-
7) pkt 8. 

Do odbioru należy przedstawić następujące dokumenty: 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty powykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami podpisane przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru 

- Protokoły pomiarów i badań nowych instalacji 

- Świadectwa jakości materiałów 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.02.75.690 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn 16.06.2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.03.121.1138 

PN-IEC 61024-1     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-1  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B- 
projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 61312-1  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

PN-IEC 61312-1  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-86/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.. 

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 


