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1.Wstęp
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania : Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 – Roboty w zakresie przygotowania terenu, rozbiórki, wykopy i roboty ziemne             –CPV 4500000
SST-02 B.02.00.00 – roboty murarskie, betoniarskie,ściany szkieletowe, izolacje             –CPV 45200000
SST-03 B.03.00.00 –izolacje, ocieplenia, posadzki, tynki, okładziny, malowanie –CPV 45453000-7
SST-04 B.04.00.00 – pokrycia i konstrukcje dachowe oraz roboty zewnętrzne –CPV 45000000
SST-05 B.05.00.00 – Roboty w zakresie oświetlenia zewnętrznego i linii kablowych                                    –CPV  45316100-6
SST-06 B.06.00.00 – Roboty sanitarne instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji    

            –CPV  45330000
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych.  Normy te winny być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem 
prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm.
1.3.Zakres Robót objętych ST
Zakres Robót obejmuje realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
Obiekt budowlany – należy przez to rozumie:
— Budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
— Obiekt małej architektury;
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji;
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 
budowlanych.
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – 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.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego;
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestr obmiarów– akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca 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.
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno
– użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt 
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez  Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptacji projektu typowego.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania 
w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 
PN).
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów 
metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można 
wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką 
zamontowaną z tyłu.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ( Projekt 
Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 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 jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub 
urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 
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projektową należy podać w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
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;
W skład dokumentacji wchodzi:
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w dokumentacji przetargowej;
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach 
Ceny umownej winien wykona
 dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: 
— dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.
1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho
by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane 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 bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 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 a w szczególności:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, W SZCZGÓLNOSCI DZIECI.
b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie 
bez wody stojącej;
a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);
b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
— możliwością powstania pożaru;
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
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.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
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miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 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.
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadba
, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z :
— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ) Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a 
ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” 
sporządzoną przez projektanta.
„ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając
również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.
1.5.11.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. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które
są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje się do:
— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).
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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.
2.Materiały
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiada
 warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada
 aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 
materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
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2.1.Źródła szukania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 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 materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 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 źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 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. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji.
— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony.
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, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 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 by
 utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 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. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
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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
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 umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy
5.Wykonanie robót
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, 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. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 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. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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 wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawiera:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
 bhp;
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót;
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli 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,
 nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.;
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
 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;
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie 
z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty związane z wykonaniem projektu Programu 
Zapewnienia Jakości należy podać w cenie umownej.
6.2.Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 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 częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
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Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.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 wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 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. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, której 
dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.
6.5.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );
b) 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;
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których 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 jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą montażu )
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 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. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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;
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 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, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót;
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym 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 ;
b) Książka Obmiarów
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje
do Książki Obmiarów.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 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.
d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;
 protokoły przekazania Terenu Budowy;
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
 protokoły odbioru Robót;
 protokoły z narad i ustaleń;
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 operaty geodezyjne;
 korespondencję na budowie;
e) 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 przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.Obmiar robót
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym 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 Księgi 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 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 Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny 
być zgodne 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.
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
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Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8.Odbiór robót
8.1.Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór 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 ilości i jakości wykonywanych 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 Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 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 wykonywanych 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 Robót (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 8.4.3.
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 przypadku nie wykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych 
oraz instalacyjnych, 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.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania Robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);
 Recepty i ustalenia technologiczne;
 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania Jego zaleceń;
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
 Sprawozdanie techniczne;
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;
 Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawiera:
 Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
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 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;
 Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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 Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robót będzie 
obejmować:
 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

Budowy;
 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy, narzuty);
 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w okresie gwarancyjnym;

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT;
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.
9.2.Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z 
udziałem 6 osób. Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.
10. Przepisy związane
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień 
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 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. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 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).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
4. 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 doz. 401).
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1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizowania zadania: Budowa 
świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 przygotowania placu 
budowy, roboty rozbiórkowe i wykopy.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , metody użyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2.Materiały
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do 
wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.poz. 881);
 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia
wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 
2.
2.2.Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i 
elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
— rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego;
— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;
2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
3.Sprzęt
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót, np.:
— równiarki lub spycharki uniwersalne;
— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia
 wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt. 3.
4.Transport i składowanie
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 
Urobek należy umieści
 równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca 
robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki 
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” pkt 4.
5.Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt. 5.1. Wykonanie robót powinno być zgodne 
normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, 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. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
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 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie 
wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
 ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;
5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 
prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo 
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie 
nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne 
powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
 wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
 „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;
 zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
 zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z 
wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 
wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.5.Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 
W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 
odpowiednimi instytucjami.
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;
5.7.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931- 
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 64/8931-02. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.
5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robot związanych z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni
stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt.
5.9.Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci;
 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;
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6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w pkt. 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót
ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania 
robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
 sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
 kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
 sprawdzenie przygotowania terenu;
 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
 sprawdzenie wymiarów wykopów;
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
 ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiarową jest m3 (metr 
sześcienny) wykonanych wykopów.
8.Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty ziemne związane z wykonaniem 
wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne.
9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" pkt. 9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:
  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
 oznakowanie robót;
 wyznaczenie zarysu wykopu;
 wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z 

elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem;
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas 

ziemnych;
 odwodnienie wykopu;
 utrzymanie wykopu;
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;
10.przepisy związane
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. (lub odpowiadające im normy
EN)
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Przedmiotem 
niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty murarskie, betoniarskie i wznoszenia ścian szkieletowych  dla realizacji zadania:  Budowa
świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym  przy zlecaniu i realizacji robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót murarskich, 
betoniarskich i wznoszenia ścian szkieletowych 
1.3.1. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :
a/ oznakuje kolorową taśmą teren w zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to
oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót.
b/ wykopy muszą być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz ściany wykopów umocnione przed 
osuwaniem się gruntu i napływem wody opadowej lub gruntowej.
1.3.2. Roboty budowlane :
1/ Wykonanie żelbetowych fundamentów wraz z izolacją,
2/ Wykonanie murowanych ścian fundamentowych z bloczków betonowych,
3/ Wykonanie ścian szkieletowych wraz z ociepleniem,
4/ Wykonanie kominów z kształtek systemowych,
5/ Wykonanie ścianek działowych szkieletowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST - 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :- certyfikat na znak 
bezpieczeństwa ,- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,- atest higieniczny do stosowania w 
obiektach użyteczności publicznej 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia
cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
2.1. Materiały podstawowe
a/ beton konstrukcyjny C20/25  z dodatkami w zależności od potrzeb ( np. przy robotach w porze jesienno – zimowej),
b/ stal zbrojeniowa St3SX – średnice wg projektu,
c/ papa termozgrzewalna (hydroizolacja) : asfaltowo-polimerowa (podkładowa) z wkładką nośną z welonu szklanego 100g/m2 grubości 
3,5mm, minimalna siła zrywająca wzdłuż = 300N, poprzecznie = 200N , wydłużenie względne przy zrywaniu nie mniej niż 2%, 
minimalna temperatura giętkości –200 C;
d/dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa o właściwościach : - bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych suchych i 
wilgotnych, - właściwości tiksotropowe, wodochronność i odporność na działanie czynników atmosferycznych, - preparat 
bezrozpuszczalnikowy, - gęstość objętościowa 1,1 kg/dm3 , - czas schnięcia max. 5h, ( takie właściwości posiada np. masa Izohan 
Dysperbit ). 
e/ Drewno konstrukcyjne na ściany
Należy zastosować drewno : klasy K27,
- pochodzące wyłącznie z drzew iglastych;
- czterostronnie strugane z fazowanymi krawędziami;
- suszone komorowo do wilgotności nie większej niż 18%;
- bez śladów pleśni, grzybów, owadzich korytarzy i kory.
Zabezpieczenie przed owadami, pleśnią i grzybami stanowi suszone komorowo drewno (w rezultacie suszenia komorowego drewno 
zostaje pozbawione wszystkich substancji stanowiących pożywkę dla owadów, pleśni oraz grzybów).
Dodatkowo zaimpregnować te elementy drewniane, które są narażone na bezpośredni kontakt z wilgocią :
- słupy i podpory umiejscowione poniżej poziomu gruntu;
- elementy stykające się z betonem;
- belki podwalinowe; legary podłogowe;
- zewnętrzne elementy konstrukcyjne domu.
Przyjęte przekroje : słupki, płatwie, podwaliny 5*14, 5*12, 5*8cm 
f/ Środki ochrony drewna
Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, musi zapewniać odporność ogniową konstrukcji nośnej budynku, stropu i ścian 
zewnętrznych na 30 minut (klasa „D”). Użyty środek musi posiadać atest pozwalający na jego zastosowanie w obiekcie użyteczności 
publicznej. Nowe drewno suszone komorowo musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie (a istniejąca konstrukcja 
drewniana przez smarowanie) wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału niezapalnego. Drewno można impregnować np. FOBOS 
M2 lub FUNGITOX NP. 

Strona 18



Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech
materiału niezapalnego.
g/ Wełna szklana w ściany
Wełna mineralna produkowana z włókien szklanych w postaci płyt jednostronnie kaszerowana welonem szklanym. Materiał izolacyjny 
hydrofobizowany, certyfikat zgodności 0764-CPD-0122.
- Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,035 W/mK,
- Klasa reakcji na ogień A1,
- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu Wp < 1kg/m2 wg EN 1609,
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ= 1 wg EN 12 086.
h/ Wiatroizolacja w ściany – funkcję tę spełnia welon szklany na wełnie szklanej – jw.
i/ Paroizolacja w ściany - folia PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g; wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy 
działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2 i
nierozprzestrzeniający ognia; szerokość rolki 2,0m, długość 50 – 75m. 
2.2. Materiały pomocnicze i montażowe:
- kotwy do połączenia ściany wewnętrznej z zewnętrzną ze stali ocynkowanej, („Majster budowlany” str.385)
- gwoździe ocynkowane do połączeń konstrukcji drewnianej,
- łączniki ocynkowane do połączenia muru ze szkieletem drewnianym,
- preparat gruntujący do powierzchni klinkierowych zalecany przez producenta klinkieru,
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i
wbudowanie.  
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu 
musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST -0.0 pkt.4.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty betoniarskie i izolacyjne
1/ Roboty przygotowawcze – podłoże pod ławy musi być nośne. Jeżeli były usuwane stare fundamenty należy przygotować podłoże 
:nasypać piasek drobny, który zagęścić do ID >0,70, grunt zagęszczony. Wykonawca wykona pomiar zagęszczenia i przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru. Roboty mogą być kontynuowane dopiero po akceptacji przez Inspektora Nadzoru stopnia zagęszczenia podłoża
pod fundamenty (i pod posadzki).
2/ Ławy pod ściany fundamentowe wykonać w deskowaniu na wcześniej przygotowanym
podbetonie z betonu C8/10 (B10). W deskowaniach ułożyć zbrojenie na dystansach zapewniających otulenie zbrojenia dolnego 
betonem o grubości 5cm. Stal zbrojeniowa wg obecnego znakowania ma symbole  St3SX).
Beton towarowy w ławy C120/25. Robót nie wolno prowadzić w zamarzniętym gruncie oraz przy temperaturze powietrza poniżej - 50 C.
3/ Po upływie minimum 20 dni od betonowania, ściany boczne ław posmarować Dysperbitem 2x, a po wyschnięciu obsypać gruntem 
piaszczystym (z wykopów)  i dokładnie ubić. Niedopuszczalne jest zasypanie wykopów gruzem. Na górnej powierzchni ław ułożyć papę
termozgrzewalną którą połączyć na zakładach
przez zgrzewanie .

2/ Ściany w konstrukcji szkieletowej
Ściany zewnętrzne  (warstwa 4)

konstrukcję stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x14xm (klasa drewna K27). Belki pionowe w rozstawie osiowym 62,5cm, 
spinane od dołu i góry podwalina i oczepem o przekroju 5x14cm. Na prostopadłych do wiązarów kratowych dachu, oczep złożony z 
dwóch belek 5x14cm. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane nadproża z podwójnej belki 5x14cm. Pod oknami rygle 
5x14cm. Nadproża i rygle mocowane do belek pionowych konstrukcji szkieletowej. Narożniki ścian wzmocnione zastrzałami, np. 
stalowymi. Konstrukcja szkieletowa z obu stron obita płytami OSB-3 gr. 12,5mm. Od wewnątrz ściany wykończone podwójną warstwą 
płyt kartonowogipsowych ognioodpornych KGF, w miejscach narażonych na wilgoć dodatkowo odpornych na wilgoć FH2. 

Ściany wewnętrzne  (warstwa 5, 6)
konstrukcję stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x12 i 5x8cm (klasa drewna K27). Belki pionowe w rozstawie osiowym 
62,5cm, spinane od dołu i góry podwalina i oczepem o przekroju 5x12 i 5x8cm. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane 
nadproża z belki 5x12 i 5x8cm. Nadproża i rygle mocowane do belek pionowych konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja szkieletowa z 
obu stron obita płytami OSB-3 gr. 12,5mm. Od wewnątrz ściany wykończone podwójną warstwą płyt kartonowogipsowych 
ognioodpornych KGF, w miejscach narażonych na wilgoć dodatkowo odpornych na wilgoć FH2. 
Warstwy ściany wewnętrznej z belek 5x12 (warstwa 6): 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) / płyta OSB ( 1,2 ) / słupy konstrukcyjne 12x5cm 
w rozstawie max. 62,5cm (12cm) / pustka powietrzna między słupami (2cm) / wełna mineralna pomiędzy słupami (10cm) / płyta OSB-3 
(1,2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm)
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest :
- dla robót murarskich i betoniarskich - 1 m3 lub 1 m2 ,
- dla konstrukcji drewnianej, ocieplenia – 1m3 lub 1m 
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 8.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.
10. Przepisy związane
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1, 2, 3.
PN -EN 771-1-2006. Wymagania dotyczące elementów murowych. Cz.1 : Elementy murowe ceramiczne.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 
Instrukcja ITB 341/1996 „Projektowanie i wykonywanie murowanych ścian szczelinowych”
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) Instrukcja ITB 
355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami
chemicznymi. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03 B.03.00.00

izolacje, ocieplenia, posadzki, tynki, okładziny, malowanie 
CPV 45453000-7 
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1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. Materiały.
2.1.Wymagania ogólne.
2.2. Rodzaj materiałów.
2.2.1. Kruszywo.
2.2.2.Woda.
2.3.Źródła materiałów.
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3.2.2.Zagęszczanie podłoża.
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5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.
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1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
izolacjami, ociepleniem, posadzkami, tynkami,  okładzinami, malowaniem dla realizacji zadania:  Budowa świetlicy wiejskiej w msc. 
Górzyce
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym  przy zlecaniu i realizacji robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Tynki zewnętrzne
1.3.2. Malowanie elewacji
1.3.3. Posadzki.
1.3.4. Sufity w systemie suchej zabudowy
1.3.5. Okładziny ścian
1.3.6. Roboty malarskie
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST -0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały.
2.1.Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2. Rodzaj materiałów.
2.2.1 Tynk zewnętrzny mineralny
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska o następujących parametrach :
Wytrzymałość na ściskanie : Kategoria CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm2)
Absorpcja wody - kategoria W1; Przyczepność: 0,5 N/mm2 - FP:B;
Reakcja na ogień: klasa A1;
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35;
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK
Gęstość brutto w stanie suchym: ≤1800 kg/m3
Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≤ 3%
Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania: CS II 
2.2.2. Beton klasy (B15) konsystencja plastyczna lub gęsto plastyczna.
Beton zagęścić ręcznie i wyeliminować pustki powietrzne w układanym betonie.
2.2.3. Papa termozgrzewalna na podbeton: asfaltowo-polimerowa (podkładowa) z wkładką nośną z welonu szklanego 100g/m2 
grubości 3,5mm, minimalna siła zrywająca wzdłuż = 300N, poprzecznie = 200N , wydłużenie względne przy zrywaniu nie mniej niż 2%, 
minimalna temperatura giętkości –200 C;
2.2.4. Styropian FS 25
zginanie BS>150kPa ; klasa reakcji na ogień E ;
2.2.5.Folia wodoszczelna PE w posadzki np. FoliarexIZ
Grubość : 0,20mm, powierzchnia : gładka,
Wodochłonność : odporny przy 2kPa,
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż : N/5 80
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek : N/5 60
Trwałość : odporna na działanie promieniowania UV,
Zakres temperatur stosowania : od -400 C do +800C.
2.2.6. Jastrych cementowy
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania podkładów cementowych Podłogowych, do obróbki ręcznej lub w 
miksokretach. Skład : Cement, piasek, dodatki. Produkt może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych do wykonywania 
jastrychów zespolonych,jastrychów na warstwach rozdzielających , pływających oraz pływających z ogrzewaniem podłogowym. Nadaje
się również do stosowania na zewnątrz jako podkład na tarasach i balkonach pod warunkiem wykonania na nim izolacji.
Dane techniczne : Maksymalna wielkość ziarna: 4mm
Gęstość nasypowa suchego produktu: ok.2000kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): >16,0 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie (28 dni): >4,0 N/mm2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 40. 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 1,4 W/mK
Zużycie : 2,5l wody / worek 25kg; 20kg/m2/1cm grubości.
2.2.7. Płytki gresowe posadzkowe gr. 10mm z grupy BIb, posiadające gwarancje producenta lub sprzedawcy na stopień nieścieralności
= 5 ( skala 1-5) i wykończenie antypoślizgowe = 10 w skali 1-13. Wielkość płytek minimum 30x30cm. Kolorystykę należy uzgodnić 
przed zakupem z Projektantem w obecności Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
2.2.8. Klej do płytek gresowych w pomieszczeniach mokrych
ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA (np.ATLAS) produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa 
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cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) :ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu):ok. 1,45 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) : ok. 1,65 kg/dm3
Proporcje mieszania (woda/sucha mieszanka) : 0,21 ÷ 0,24 l/1 kg oraz 2,1 ÷ 2,4 l/10 kg oraz 5,25 ÷ 6,00 l/25 kg
Min./max. grubość kleju : 2 mm/10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania : 5 minut ; Żywotność : ok. 4 godzin ; Czas otwarty : min. 30 minut ;
Korygowalność : 10 minut ; Wchodzenie na posadzkę: po ok. 24 godzinach
Fugowanie : po ok. 24 godzinach , Pełne obciążanie : po ok. 3 dniach.
2.2.9. Wełna mineralna sufit nad parterem płyty 30kg/m3 ; niepalne klasa A1;
= 0,032 W/(m K); płyty grubości 10cm i 5cm w trzech warstwach. 
2.2.10. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy 
działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, 
i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m.
2.2.11. System sufitów podwieszonych : płyty gipsowo-kartonowe GKIF gr.2x 12,5mm układane mijankowo, na ruszcie z profili 
metalowych ocynkowanych zamocowanym do ścian lub zawieszonych do belek stropowych za pomocą wieszaków noniuszowych.
2.2.12. Płytki ceramiczne ścienne z grupy BIIb pokryte szkliwem matowym, odporne na plamienie – min. 3 klasa, układane z wąską 
fugą max.2mm. 
2.2.13. Klej do płytek ceramicznych ściennych,
Klej do płytek produkowany jest w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków 
modyfikujących (np. ATLAS INTER). Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) : ok. 1,4 kg/dm3; Gęstość objętościowa masy (po 
wymieszaniu) : ok. 1,5 kg/dm3; Gęstość w stanie suchym (po związaniu) : ok. 1,65 kg/dm3' Proporcje mieszania (woda/sucha 
mieszanka): 0,21 ÷ 0,23 l/1 kg oraz 4,2 ÷ 4,6 l/20 kg; Min./max. grubość kleju : 2 mm/5 mm; Temperatura przygotowania kleju oraz 
podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C; do +25 °C,; Czas dojrzewania : 5 minut; Żywotność : ok. 3 godziny; Czas otwarty pracy : 
min. 20 minut ; Korygowalność : 10 minut; Wchodzenie na posadzkę po ok. 24 godzinach; Fugowanie : po ok. 24 godzinach; Pełne 
obciążanie : po ok. 3 dobach. 
2.2.14. Fuga do płytek posadzkowych i ściennych,
FUGA EPOKSYDOWA jest wyrobem składającym się z dwoch komponentow – A i B, które
należy zmieszać przed zastosowaniem (np. ATLAS ARTIS). Komponent A to mieszanina żywicy epoksydowej ze specjalnie 
wyselekcjonowanymi kruszywami, wypełniaczami, barwnikami oraz dodatkami modyfikującymi i dekoracyjnymi. Komponent B to 
wysokiej jakości poliamidowy utwardzacz do żywic epoksydowych. Posiada wysoką odporność chemiczną – na kwasy, czynniki 
agresywne, silne środki czyszczące. Jest bezskurczowa. Posiada bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną – tworzy wyjątkowo 
twardą spoinę, zalecaną do miejsc intensywnie użytkowanych; jest odporna na ścieranie, zarysowanie, pękanie oraz działanie 
wysokich i niskich temperatur. Oferowana jest w 5 kolorach – biały, jasnobeżowy, beżowy, brązowy, szary – zgodnych z
kolorystyką fug, silikonow i flizowek firmy ATLAS.
Gęstość po zmieszaniu komponentow : ok. 1,35 kg/dm3
Min./max. szerokość spoin na ścianach : 1 mm/6 mm
Min./max. szerokość spoin na podłodze : 1 mm/10 mm
Temperatura przygotowania fugi oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac : od +10 °C do +25 °C
Odporność na temperatury : od –30 °C do +90 °C
Czas mieszania składnika A : ok. 3 minut
Czas pierwszego mieszania masy : ok. 3 minut
Czas dojrzewania : ok. 5 minut
Czas drugiego mieszania masy : ok. 1 minut
Czas gotowości do pracy : ok. 45 minut
Czyszczenie max. 10-20 minut
Ruch pieszy : ok. 24 godzin
Pełna wytrzymałość mechaniczna : po 3 dniach
Pełna wytrzymałość chemiczna : po 7 dniach.
2.2.15. Farba do wnętrz silikatowa z palety Caparol lub innej firmy ale o takich samych parametrach lub lepszych. Poniżej podaje 
parametry „Premium Clean”. Zastosowanie : Farba odporna na zmywanie, do malowania ścian i sufitów. Farba o podwyższonej 
odporności mechanicznej, do stosowania na powierzchniach które muszą być co jakiś czas czyszczone. Tworzy matowe powierzchnie, 
które umożliwiają usuwanie / zmywanie typowych, domowych zabrudzeń. Farba odporna na wodne środki dezynfekujące i nadaje się w
szczególności do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych tj. szpitale,
domy opieki gabinety lekarskie. Preferowanym obszarem zastosowania są również szpitale , hotele, restauracje, biura, szkoły, 
przedszkola, urzędy jak również w mieszkalnictwie prywatnym, z naciskiem na obszary narażone na zabrudzenia. Właściwości : 
Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska o słabym neutralnym zapachu
Nie wrażliwa na zabrudzenia, nadająca się do czyszczenia, Zawiera wypełniacz ceramiczny Nie zawiera składników powodujących 
„fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza  Optymalna w użyciu  Dyfuzyjna
Odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz łagodne domowe środki czystości.
Deklarowany skład produktu : Poliakrylan, ditlenek tytanu, krzemiany, woski, woda, dodatki.
Spoiwo : Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945
Barwa : Biała. Można barwić samodzielnie dodając maksymalnie 10% barwników AVA –
Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub CaparolColor. Całość samodzielnie zabarwionego materiału
należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
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Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa
materiału zabarwionego fabrycznie.
Farbę PremimClean można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie dostępne
kolory o współczynniku jasności (HBW) > 40. W przypadku ciemnych bądź intensywnych kolorów
można zastosować farbę 
2.2.16. Materiały pomocnicze i montażowe:
- łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,
- silikony, śruby, kotwy, wkręty, itd.
- siatka stalowa do ułożenia w jastrychu posadzkowym,
-niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym :
- narzędzie ręczne do robót ziemnych i elektronarzędzia,
- mieszarka do zapraw,
- sprzęt murarski , tynkarski, malarski,
- rusztowanie rurowe.
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
wyłącznie do celów estetyczno-optycznych.
5.2. Posadzki
a/ Warstwy posadzkowe wg rysunku A-4, A-5 . Po usunięciu wszystkich
istniejących warstw oraz około 30cm ziemi należy wykonać ocieplenie pionowe ścian
fundamentowych do poziomu -1,10m 
Podsypkę piaskową zagęścić mechanicznie, następnie wylać płytę z betonu B15 grubości 10cm. Beton należy zagęścić 
powierzchniowo, podzielić na pola dylatując od ścian oraz na szerokości otworów drzwiowych. Beton zbroić siatką. Beton należy 
pielęgnować przez polewanie wodą stosownie do panujących warunków pogodowych. Nie dopuszczalne jest aby beton pozbawiony 
wody popękał. Po wyschnięciu betonu można na nim ułożyć izolacje wg p.5.2: z papy, izolację termiczną i izolację przeciwwilgociową 
Po rozprowadzeniu instalacji podposadzkowych można wykonać jastrych cementowy wg p.2.9. Przed wylaniem jastrychu ułożyć siatkę 
z prętów stalowych 4,5mm o oczkach 10x10cm oraz paski dylatacji wzdłuż ścian. Siatkę ułożyć na dystansach z tworzywa wysokości 
2cm. Po wylaniu jastrychu zapewnić warunki do jego dojrzewania wg instrukcji producenta użytej mieszanki. 
b/ okładziny z płytek na jastrychach zaleca się układać po co najmniej 3 miesiącach sezonowania. Okładziny z płytek typu gres (p. 2.6) 
należy kleić do podłoża na klej, który nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej z zębami 8mm dla płytek o bokach większych niż 
20cm. Niedopuszczalne jest klejenie płytek na tzw. placki. W pomieszczeniach WC płytki układać ze spadkiem w kierunku kratki 
ściekowej. Cokoliki z płytek gres wysokości 10cm . Zastosowanie fugi epoksydowej pozwala na ich wykonanie po upływie 24h. Zaleca 
się fugi wąskie tj. szerokości 2mm. 
5.5.Izolacje w posadzkach
a/ na podbetonie (wg p. 5.5.) przykleić papę termozgrzewalną (p.2.6.), którą zgrzać
pomiędzy sobą na zakłady w celu uzyskania szczelności i ciągłości izolacji.
b/ termiczna - powinna być wykonana ze styropianu twardego z frezem (p.2.7). Można
zastosować styropian bez frezu ale wówczas należy ułożyć płyty w dwóch warstwach z
przesunięciem styków. Integralną częścią ocieplenia posadzki jest ocieplenie pionowe ścian
budynku poniżej posadzki.
c) wodoochronna z folii PE (p.2.8), którą w pomieszczeniach mokrych wywinąć na ściany na
wysokość 10cm i zamocować aby się nie obsuwała.
5.3. Sufity w systemie suchej zabudowy
a/ Paroizolacja z folii PE: ułożyć poniżej stropu w celu zabezpieczenia izolacji z wełny mineralnej przed wilgocią z pomieszczeń na 
parterze. Pasy folii paroizolacyjnej układać z zakładem min. 10cm.
b/ Ocieplenie sufitu nad parterem z wełny mineralnej w płytach półtwardych umieścić w poziomie pasa dolnego wiązarów dachowych . 
Pomiędzy wiązarami przymocować ruszt np. z siatki z PE i na nim ułożyć płyty wełny.
c/ sufit z płyt GKIF należy montować wg niżej podanych zasad:
- metalowa konstrukcja główna winna być wykonana z profili stalowych połączonych łącznikami krzyżowymi lub poprzecznymi 
podwieszonymi na wieszakach noniuszowych lub wieszakach z elementami rozprężnymi,
- ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe układa się z wzajemnym przesunięciem styków, a do ich mocowania stosuje się wkręty ze 
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stali nierdzewnych, - pierwszy rząd wkrętów powinien znajdować się wzdłuż osi symetrii płyty, a następne przy krawędziach, - 
pomiędzy płytami należy zostawić szczelinę ok. 6mm, którą wypełnia się elastyczną masą szpachlową a następnie wzmacnia 
elastyczną siatką lub taśmą z flizeliny, - w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności zastosować płyty tzw. wodoodporne, - wieszaki 
regulowane powinny być wykonane z prętów stalowych średnicy 4mm lub profilowane z blachy. Wieszaki powinny być pokryte powłoką 
cynku gr. 100g/m2 (7 m). Ruszt stalowy należy zamocować do kleszczy konstrukcji dachowej . Powyżej sufitu z płyt gipsowo-
kartonowych umieścić folię paroizolacyjną z zakładami gwarantującymi szczelność izolacji. 
6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej . Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST -0.0. „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne
do kontroli jakości robót na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów ,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -0.0. „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest :
- dla tynków, murarskich, malarskich , izolacji – 1 m2 ,
- dla elementów uzupełniających – 1kpl., 1mb 
8. Odbiór robót.
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi
oraz zapisami z ST -0.0. „Wymagania ogólne”. 
9.Przepisy związane.

Wymienione w p.10 STO –01/2013/bud.Nr 8 „Wymagania ogólne „ oraz :
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.

PN-B-24620:1998 
Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno.

PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy 
odbiorze.

PN-B-10106:1997 + PN-B-
10106:1997/Az1:2002 

Tynki i zaprawy budowlane. Masy

tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przyodbiorze.
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. 
Specyfikacja.
PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E).
PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-88/B-6250 Beton zwykły

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
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PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody 
badań.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , właściwości i znakowanie.
PN-B-12058:1997 + PN-B-12058:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. PN-EN ISO 10545-
1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888 :2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

Strona 26



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 B.04.00.00

pokrycia i konstrukcje dachowe oraz roboty zewnętrzne 
CPV 45.000000 

1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych ST
1.4.Określenia podstawowe
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Wymagania dla kruszyw
2.2.2.Woda
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
3.2. Sprzęt do wykonania robót
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
4.2. Transport kruszywa
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5.2. Przygotowanie podłoża
5.3.Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
5.4.Utrzymanie podbudowy
6.Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
6.3.2. Badania właściwości kruszywa
6.4.Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokość podbudowy
6.4.2. Równość podbudowy
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
6.4.5. Grubość podbudowy
6.4.7. Nośność podbudowy
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
6.5.2.Niewłaściwa grubość
6.5.3.Niewłaściwa nośność podbudowy
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.2.Jednostka obmiarowa
8.Odbiór robót
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
9.2.Cena jednostki obmiarowej
10.Przepisy związane
10.1. Normy
10.2. Inne dokumenty

Strona 27



1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji dachowych, pokryć i roboty zewnętrznych
 dla realizacji zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania:  Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie projektowanego 
remontu, w tym : 
1.3.1.Roboty dachowe :
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,
- ułożenie pokładu z płyt OSB na folii FWK,
- izolacja z maty strukturalnej,
- ułożenie pokrycia dachowego z blachyodachówki,
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych .
1.3.2. Utwardzenie dojścia 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST -0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe
służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
2.1. Materiały podstawowe
a/ Drewno na konstrukcję dachową Należy zastosować drewno : klasy K27,
- pochodzące wyłącznie z drzew iglastych; 
- czterostronnie strugane z fazowanymi krawędziami;
- suszone komorowo do wilgotności nie większej niż 18%;
- bez śladów pleśni, grzybów, owadzich korytarzy i kory.
Zabezpieczenie przed owadami, pleśnią i grzybami stanowi suszone komorowo drewno (w rezultacie suszenia komorowego drewno 
zostaje pozbawione wszystkich substancji stanowiących pożywkę dla owadów, pleśni oraz grzybów). Dodatkowo zaimpregnować 
elementy drewniane, które są narażone na bezpośredni kontakt
z wilgocią czyli belki okapu. 
b/ Środki ochrony drewna
Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, powinien zapewniać odporność ogniową konstrukcji nośnej budynku, stropu i ścian 
zewnętrznych na 30 minut (klasa „D”). Użyty środek musi posiadać atest pozwalający na jego zastosowanie w obiekcie użyteczności 
publicznej.
Nowe drewno suszone komorowo musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie (a istniejąca konstrukcja drewniana przez 
smarowanie) wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału niezapalnego. Drewno można impregnować np. FOBOS M2 lub 
FUNGITOX NP. Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materiału niezapalnego.
c/ Łączniki do drewna należy stosować :
1.Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12
2.Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm.
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
3.Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M - 82151.
4.Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
5.Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-
82503 ; Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.
6. Łączniki i okucia do drewna np. z oferty www. domax.com.pl ,
7. Kotwy 10,12 typu HILTI wklejane.
d/ płyty wiórowe OSB 3 gr.22mm
Produkt drzewny, płasko prasowany, trójwarstwowy, który składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem wysokiego 
ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco. Płyta 
grubości 22mm z krawędziami czterostronnie  frezowanymi na pióro i wpust.
Parametry płyt wg EN310 :
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Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna = 18 N/mm2
Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna = 9 N/mm2
Moduł sprężystości - oś główna = 3500 N/mm2
Moduł sprężystości - oś boczna = 1400 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny = 0,30N/mm2
Spęcznienie na grubość po 24h = 15%
Odporność na wilgoć : wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym – oś główna wg
EN321+EN310 = 7 N/mm2.
Przewodność cieplna = 0,13 W/mK 
e/ Lakierobejca np. Sadolin w kolorze merbau, 2x malowanie.
f/ Blachodachówka.
Blacha cynkowoa gr. min. 0,7mm – patynowana. Wytrzymałość na rozciąganie Rm 150N/mm2; wydłużenie A50 mm min.150% ; 
wydłużenie trwałe przy zerwaniu A50 40%; twardość Vickersa 40%; gęstość 7200 kg/m3; 
Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem prostym. Blacha nie może się stykać ze stalą 
nieocynkowaną lub miedzią gdyż w obecności wody powstaje korozja kontaktowa. 
g/ Mata strukturalna : elastyczna ,otwarta dyfuzyjnie i strukturalna warstwą oddzielająca blachę od podkładu. Posiada folię nośną z 
naklejoną, na 8 mm ażurową, strukturą profilowaną ze splątanych włókien. Zapewnia permanentne wietrzenie spodniej strony brytów, 
kanalizuje wilgoć. Przez wartość dyfuzyjną folii nośnej (wartość Sd <0,02 m) powoduje, że wilgoć szczątkowa z szalunku migruje na 
zewnątrz. Wycisza odgłosy uderzeń deszczu i gradu do 8 dB (certyfikat Naukowego i Technicznego Centrum Budownictwa w Brukseli) 
gwarantuje przez wysoką gęstość struktury profili, że bryty stali mogą przesuwać się bez hamującego tarcia przy wahaniach 
temperatury. Może być stosowana przy obróbce detali niezależnie od kierunku.
Parametry techniczne: Wartość Sd: ok. 0,02m,
Paroprzepuszczalność: ok. 1300g/m2/24h
Ciężar: ok. 380 g/m2
Wysokość struktury profilowanej: ok 8 mm
Klasyfikacja ogniowa: E wg. EN 13501-1
Waga rolki: ok. 17 kg
Wymiar rolki: 30x 1,5 m.
Powyższe właściwości posiada np. mata z firmy Delta-Trela. Można stosować inne maty o takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych.
h/ Folia dachowa FWK PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd 
około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, 
szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m.
i/ Rynny i rury spustowe, kosze zlewowe,
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej gr. min. 0,8mm. Kolor blachy – szary.
a/ rynny o średnicy 120mm i rury spustowe o średnicy 90mm - nad terenem rury spustowe muszą mieć zamocowane czyszczaki.
j/ Kostka betonowa (na podsypce piaskowej) grubości 8cm, kolor : szary i grafitowyy
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dlabudownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, 
nasiąkliwość poniżej 5%, gatunek 1,kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM,
k/ Opornik betonowy 8x30x100cm i 15x30x100prefabrykowany metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, 
klasa wytrzymałości „50”, nasiąkliwość poniżej 5%, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną 
IBDiM,  
l/ Wycieraczka stalowa ocynkowane o wym. 80x120cm – 1 sz 
m/ Mieszanka piaskowo – żwirowa o uziarnieniu 0 – 5mm na podsypki.
N/ Ziemia roślinna na pas terenu poza opaską oraz trawa.
2.2. Materiały pomocnicze.
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania robot podstawowych i 
zamontowania materiałów podstawowych, m.in. : materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe 
budowlane, wkręty, śruby).
Odpowiedzialność Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt podstawowy.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:
- elektronarzędzia mechaniczne,
- narzędzia ręczne do robót przy drewnie ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.),
- narzędzia do krycia blachą (szczypce ręczne, przygniatarka, krawędziarka, prasa itd.),
- rusztowanie rurowe i kolumnowe.
Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko
wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora środki transportu w tym :
- samochód dostawczy, skrzyniowy,
- samochód ciężarowy, samowyładowczy ; skrzyniowy.
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym
jak i rzeczowym. 

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z 
wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowień Kontraktu. 

5.1. Roboty ciesielskie i impregnacja drewna
Po zmontowaniu konstrukcji drewnianej ścian budynku i można przystąpić do wykonania konstrukcji dachu dwuspadowego.Podparcie 
wiązarów na oczepie projektuje się na blachy kątowe ze stali gr.3mm : do oczepu
należy zamocować kleszcze a do nich krokwie, które połączyć z kleszczami na śruby M12.
Pomiędzy wiązarami w płaszczyźnie połaci zamocować wiatrownice bxh=4,5x12cm.
Zachowane elementy więźby należy poddać impregnacji preparatem przez smarowanie lub zanurzenie do cech materiału 
nierozprzestrzeniającego ognia. 
5.2. Układanie płyt OSB
Przed ułożeniem płyt z OSB na krokwiach zamocować folię FWK zaczynając od linii styku dachu ze ścianami zewnętrznymi. Kolejne 
pasy folii układać w kierunku kalenicy z zakładem szer. 15cm. Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-
godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się
aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia 
szkodliwych grzybów i
pleśni. Płyty Kronopol OSB3 i OSB4 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno 
podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i 
dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.  W płycie OSB3 i OSB4 
poddanej jednak działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą  nieznacznie napęcznieć brzegi, zgodnie z normą: OSB3 do 15 %, 
OSB4 do 12%. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed  położeniem 
elementów wykończeniowych. Każda płyta Kronopol OSB posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej 
powinna być ułożona tak (nadrukiem do góry lub do dołu), aby można było w przyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów 
konstrukcyjnych nie ma znaczenia – czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu. Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i 
wpust - ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa - jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą 
powierzchnię. Na lewej stronie- w miejscu łączenia płyt- widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz
nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty. Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo 
pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm. Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są
w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy 
niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lub 
gontów. Nieogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą stanowić 
co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego  wentylowanej przestrzeni. Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być 
montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach 
dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o 
prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co 
najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę 
powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP. Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe 
poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym. Przy pracach 
montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. Do mocowania płyt OSB na dachu 
należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 
Uwaga : Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt
drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od 
brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.
5.3. Krycie blachodachówką
Na przygotowanym podkładzie z płyt OSB należy ułożyć i zamocować maty strukturalne, które są oferowane jako samoprzylepne. 
Dzięki swojej strukturze umożliwiają wysychanie  wilgoci w przestrzeni między blacha a podkładem oraz dają możliwość poślizgu 
blachy przy   wywołanych termicznie zmianach wymiarów pokrycia.
Krycie wykonać zgodnie z wytycznymi wydanymi przez producenta blachy zakupionej przez Wykonawcę do krycia.
Do robót można przystąpić :
a/ po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z projektem w tym sprawdzeniu spadków dachu, gzymsów,
b/ po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych
c/ po oczyszczeniu podłoża pod krycie z kurzu, zaprawy, wiórów i innych zanieczyszczeń. Roboty związane z kryciem dachu blachą 
należy prowadzić przy temperaturze powietrza większej od +100 C, bo jest to minimalna temp. dla obróbki blachy . Ponadto, praca przy
kryciu dachu bla chą wymaga pełnej sprawności manualnej, o która trudno przy niższej temperaturze otoczenia. Na styku połaci dachu 
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i kominów oraz styku dachu z murem budynku zamocować taśmy uszczelniające z plisowanego aluminium, samoprzylepne, na klej na 
bazie butylu, szerokość taśmy 280mm, kolor szary.
5.4. Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie
Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu rynnowego, a przy rozwiązaniach nietypowych 
konieczna jest akceptacja tego rozwiązania przez przedstawiciela Producenta systemu. Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi 
dachów w rozstawie co 60cm w spadku od
0,5 do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien należy sprawdzić czy okap trzyma poziom – jeżeli nie należy najpierw wypoziomować 
okap. Rury spustowe zamocować do ścian budynku w otworach w rozstawie co 1,0m : w murze budynku wywiercić otwory głębokości 
10cm, osadzić kołki z PCV a nim śruby 6mm. Połączenie rynny z rurą spustową wykonać za pośrednictwem kosza zlewowego w 
kształcie ostrosłupa ; odcinki rynny długości 3,0m każdy połączyć przez lutowanie, a co 15,0m na rynnach wykonać połączenie 
dylatacyjne. 
Arkusze blachy należy łączyć ze sobą :
- na stykach równoległych do okapu na rąbek leżący podwójny o wysokości 25-45mm,
- na stykach prostopadłych do okapu na rąbek stojący podwójny o wysokości jw.
Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej
od -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5. Na połaci dachu i na kominach zamocować pręty instalacji odgromowej, na ścianach zamocować rury ochronne a w nich zwody 
pionowe i połączyć je poprzez złącza kontrolne do projektowanego uziomu . Wykonać pomiar rezystancji uziemienia instalacji 
odgromowej. 
5.6. Utwardzenie terenu

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej i grafitowej gr. 8cm, ogrodzona będzie krawężnikiem betonowym 15x30x100 i 8x30x100cm (na 
ławie betonowej C12/15 z oporem), wykonanym jako „zatopione”- zrównane z sąsiadującą nawierzchnią trawiastą. Nawierzchnia 
ułożona ze spadkiem ok. 3% . Podbudowę pod tę nawierzchnię stanowić będzie:
( I )- warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4 grubości ok. 50mm
( II )- warstwa  nośna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm)     o wskaźniku

piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%, min. 250mm
( III )- warstwa odcinająca z piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczonego warstwowo do Is=1, min. 100mm
( IV )- grunt rodzimy.Utwardzenie terenu     

Na wprost wejścia do budynku, wykonać betonowe zagłębienie, w którym osadzić w ycieraczkę stalową. Górna powierzchnia 
wycieraczki musi być w tej samej płaszczyźnie co podest. Zagłębienie pod wycieraczką odwodnić przez rurkę PCV 50mm, która 
prowadzić do głębokości 80cm poniżej przylegający teren i wyprowadzić na odległość min. 2,0m od ściany zewnętrznej budynku.

6.Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów
których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegają odbiorowi. Badania jakości robót w czasie budowy.
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy  

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru są:
Dla pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, nawierzchni – 1m2 ,
Dla więźby dachowej – 1 m3
Dla rur i rynien – 1mb, 
8.Odbiór robót
Odbiory częściowe :
badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, Odbiór 
częściowy powinien obejmować również sprawdzenie :
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy :
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. Odbiór końcowy polega na dokładnym 
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. Odbiór obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie 
mocowania elementów do deskowania lub ścian,
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sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji deszczowej. 
9. Roboty tymczasowe – nie przewiduje się oddzielnej wyceny.
10. Normy, przepisy i dokumenty związane.
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) – Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne
Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3113/98 Płyty OSB – Kronoply typu: OSB-2, OSB-3,
OSB-4 o wiórach orientowanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na 
ciągłym podłożu.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa 2004).
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną
środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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CPV 45316100-6 
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WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zasilania kontenera 
sanitarnego i oświetlenia zewnętrznego zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzyce
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu zasilania budynku
Roboty kablowe :
• Wykopy liniowe
• Ułożenie rur osłonowych
• Ułożenie kabli w rowach kablowych.
Montaż latarni:
• Montaż latarni oświetleniowej
• Podłączenie kabli oświetleniowych
• Uruchomienie oświetlenia
• Roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni
• Montaż złącza kablowego
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach których 
zestawienie podano w pkt.10
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.1. Wymogi formalne.
Wszystkie roboty winny być wykonane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo winno być zgodne z wymaganiami norm.
1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny dokładnie zaznajomić się z zakresem robót . 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z zamawiającym.
1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Podczas wykonywania robót wystąpią następujące roboty tymczasowe i
towarzyszące:
- Zapoznanie się z zakresem robót.
- Pobranie z magazynu lub składu przy obiektowego narzędzi i materiałów,
załadowanie
na środek transportowy.
- Przemieszczenie oraz rozładowanie na stanowisku roboczym.
- Dokonanie ogólnej kontroli stanu jakości materiałów
- Przemieszczenie sprzętu i materiałów w obrębie strefy montażowej.
- Przemieszczenie narzędzi z miejsca ich pobrania do miejsca użytkowania. 
- Obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej.
- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót.
- Konserwację oraz zdanie narzędzi i sprzętu do magazynu.
- Utrzymanie porządku w miejscu pracy.
- Przejście na następne stanowisko pracy.
- Zabezpieczenie wykopów i terenu budowy.
- Wykonanie kładek dla pieszych w miejscach wykonywanych wykopów (na
skrzyżowaniach z chodnikami ).
1.6. Grupy, klasy i kategorie robót.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma  charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. - 45316100-6 
instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać 
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wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą 
jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wyroby, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).Materiały budowlane stosowane
do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materiały budowlane muszą być 
oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać 
informację od producenta zawierającą: - określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy 
wyrobu lub aprobaty technicznej; 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:
- środek transportu
- samochód dostawczy do 0,9 t ;
- koparko spycharka 0,15m3

- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
- samochód wieżowy teleskopowy z balkonem
- samochód samowyładowczy
- żuraw samochodowy 4,0 t
- ubijak spalinowy
- wibrator powierzchniowy
- sprężarka powietrzno-spalinowa
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać
wymagania BHP oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt
powinny być odpowiednio przeszkolone i wyposażone w indywidualne środki ochrony
BHP . Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
• Wykopy liniowe ręczne w pobliżu elementów podziemnej infrastruktury
• Montaż uziemienia
• Ułożenie rur osłonowych
• Ułożenie kabli  w rowach kablowych i przepustach
• Uszczelnienie przepustów pianka poliuretanową
• Podłączenie kabla oświetleniowego
• Uruchomienie oświetlenia
• odtworzenie istniejącej nawierzchni;
6. KONTROLA JAKOŚĆI
Kontrola jakości wykonanych robót powinna obejmować:
• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST;
• sprawdzenie poprawności wykonania nawierzchni. • pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji kabli.
7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
Obmiar robót obejmuje zasilania kontenera sanitarnego i oświetlenie terenu .
Jednostką obmiarową dla :
• Rur , przepustów i kabli , przewodów – m
• Latarni , fundamentów , opraw itp. – szt.
• Nawierzchni – m²
• Wykopów – m³
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• aparatów – szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
- Odbiór częściowy.
- Odbiór ostateczny końcowy.
- Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
• wykopy dla rowów kablowych
• ułożenie rur i przepustów ochronnych
• ułożenie linii kablowych
• wykonanie uziomów poziomych
• ustawienie fundamentów
Odbiór ostateczny robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiór robót odbywać się będzie 
w oparciu o :
• Dokumentację powykonawczą techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzony w czasie wykonania robót.
• Przepisy obowiązującego prawa budowlanego.
• Warunki techniczne odbioru robót.
• Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
• Atesty na materiały i urządzenia.
• Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej.
• Atesty na materiały i urządzenia.
• Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie robót 
budowlanych . Wynagrodzenie będzie  uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Elementy dokumentacji projektowej.
- Trasy linii kablowych
- Lokalizacja słupa oświetleniowego
- Lokalizacja złącza kablowego
- Wyposażenie złącza kablowego
- Przedmiar robót
- Zestawienie materiałów
10.2 Przepisy związane
• PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
• PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych lub podobnych.
• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
• PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.
• PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.
• PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
• PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
• PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
• PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1kV.
• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06 B.06.00.00

Roboty sanitarne instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji

 S.01.00.00  Przyłącze kanalizacji sanitarnej                    - kod CPV 45330000-9

S.02.00.00  Zewnętrzna instalacja wody                    - kod CPV 45230000-8

S.03.00.00  Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna     - kod CPV 45332200-5, 45332300-6

S.04.00.00  Instalacja centralnego ogrzewania                     - kod CPV 45331100-7

S.05.00.00  Instalacja klimatyzacji     - kod CPV 45331000-6
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S.01.00.00 PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika  dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach”. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót 
związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. Projektowany układ przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę:

 przyłącza kanalizacji sanitarnej Φ 160 mm PVC klasy 8 kN/m2                     
 studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego d425mm
 zbiornik bezodpływowy z betonowych elementów prefabrykowanych o V = 10m3                                   

Zakres robót przy wykonywaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie 

instalacji obcych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. IV-V wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych, 
 montażu zbiornika bezodpływowego,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 odtworzenie nawierzchni po robotach
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłacza kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku 
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 

Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160mm zgodne z PN-85/C-89205 są stosowane do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji 
sanitarnej 

2.3. Studzienki ściekowe
Studzienki inspekcyjne powinny odpowiadać wymaganiom zgodnie z PN-B-10729: 1999, a ponadto powinny się charakteryzować 

 średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-u: d110 do d400
 możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety za pomocą wkładki in situ d110 oraz d160,
 Kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%,
 regulacja wysokości studzienek poprzez docięcie rury karbowanej co 8,0 cm,
  możliwość stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej,
 gwarantowana szczelność połączenia elementu studzienki: 0,5 bar,
 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP, PVC-u) zgodna z ISO/TR 10358,
 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych : aprobata techniczna COBRTI Instal”- Warszawa nr AT/98-01-0468,
 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM - Warszawa nrAT/98-03-0317

2.4. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Zbiornik bezodpływowy
Zbiornik bezodpływowy powinien być wykonany  jako zbiornik z elementów prefabrykowanych wykonanych  z betonu 
hydrotechnicznego B-35 spełniającego wymogi normy BN-62/6738-03. Zbiornik powinien zapewniać całkowitą szczelność.
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2.6. Składowanie materiałów
2.6.1. Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.6.2 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.6.3 Zbiornik bezodpływowy
Elementy zbiornika bezodpływowego należy składować zgodnie z instrukcja producenta oraz przepisami BHP
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych,
 koparek podsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych,
 wibromłotu do zapuszczania grodzic
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 pomp spalinowych do odwadniania wykopów
 beczkowozów.
 młotów udarowych do kruszenia podłoża
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 
nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się 
podczas transportu.
4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.
4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z 
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny
na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie 
rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod kanały deszczowe jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 
30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych  oraz skalnych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 cm zgodnie z dokumentacją 
projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
5.5. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie 

mogą być jednak mniejsze:
 dla odgałęzień o średnicy 160 mm – 15 ‰

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i wynoszą dla rur betonowych i 
ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %).

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-
03020).

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.5.1. Kanały
Kanały kanalizacyjne grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o

C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - 
zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC 
należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.
5.5.2. Studzienki inspekcyjne
Studzienki inspekcyjne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.3. Studzienki układać w odwodnionym wykopie na podsypce 
piaskowej. Studzienki projektuje się zwięczyć rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B125. 
5.6.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany po obu stronach przewodu. Współczynniki zagęszczania winny wynosić:
-  dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,97
-  poniżej w/w warstwy - 0,95
-  dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na głębokość 1,2 m ppt.
Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować  jako minimalne. 
Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m..
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej ST.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

Strona 40



 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością 
do 1 cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kanałów,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kanałów,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych,
 sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy

zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.6.6,
 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5  mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy 
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem 
 wykonane wpusty deszczowe,
 wykonana izolacja,
 zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. IV- V wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 wykonanie drenażu korytkowego,
 wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i istniejących komór kanalizacji deszczowej,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, o, studni, wpustów deszczowych,
 wykonanie izolacji studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie
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3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
13.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny
16.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
17.  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne.

Strona 42



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.02.00.00 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza sieci wodociągowej dla 
zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Górzyce”. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie przyłącza 
wodociągowego w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przyłącza wodociągowego zasilającej wewnętrzną instalacje na cele sanitarno-
gospodarcze.
Zakres stosowania dotyczy przebudowy przyłącza wodociągowego w gruntach nienawodnionych.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

 wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej Φ 30 mm z rur PE100 PN10
 studzienki wodomierzowej DN400 wraz z konsolą zaworem głównym i zaworem antyskażeniowym
  

Zakres robót przy wykonywaniu sieci instalacji wodociągowej obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie 

instalacji obcych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. II – III wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,
 ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury
 wykonanie izolacji 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i 

przemysłu w wodę,
 sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w 

wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
 przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji 

wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień 

domowych i innych punktów czerpalnych,
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
2. materiały

2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać normom 
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania instalacji  wodociągowej stosuje się następujące materiały:
- rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
- rury stalowe ocynkowane DN80 wg norm PN-EN 10219; PN-EN 10305, PN-EN 10208-1:2000; PN-EN 1017-1+A1; PN-EN 
10224:2003; PN-EN 10296-1

2.3. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.4. Armatura odcinająca
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:
- zasuwa żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024.
- zawory kulowe do wody zimnej PN25
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2.5. Elementy montażowe
Jako elementy montażowe należy stosować:
- złącze kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur.

2.6. Składowanie materiałów
2.6.1 Rury przewodowe

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. 
Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie 
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC,

2.6.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.6.3. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być 
równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 
poboru.

2.6.4. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie 
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. sprzęt

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:
 piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
 samochód dostawczy do 0,9 t,
 samochód skrzyniowy do 5 t,
 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
 samochód beczkowóz 4 t,
 przyczepę dłużycową do 10 t,
 żurawie samochodowe od 5 do 6 t,
 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
 zgrzewarkę do rur PE,
 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
 pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
 Komplet kluczy monterskich
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na 
całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny
stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 
sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
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4.2. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
5. wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z 
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 

wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.1.1. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa (montażowego) resztek starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni 
drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

5.2. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym 
wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 
Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby 
jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica 
zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podłoża
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 
10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu 
było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
 w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy 
przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego 
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
 rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,
 kształtki i rury żeliwne poprzez nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta 
rur.
 kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu odpornym na korozję (ze 
stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach 
przekracza następujące wielkości:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w 

warunkach technicznych wytwórni,
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, 
przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a 
także na zmianach kierunku:
 dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między 
przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy 
pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla 
przewodów z rur PE - 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i 
średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe 
warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Współczynniki zagęszczania 
winny wynosić:
-  dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,97
-  poniżej w/w warstwy - 0,95
-  dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na głębokość 1,2 m ppt.
Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować  jako minimalne. 
Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m. W przypadku 
prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co 
najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. Stopień zagęszczenia gruntu 0,97.
6. kontrola jakości robót

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
 określenie stanu terenu,
 ustalenie składu betonu i zapraw,
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 ustalenie metod wykonywania wykopów,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
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 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w 

dokumentacji,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa,
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych

lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
 badanie ułożenia przewodu na podłożu,
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
 badanie zabezpieczenia przed korozją,
 sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw,
 badanie szczelności całego przewodu,
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm,
 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 

kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych

± 5 cm,
 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla przewodów z 

tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.
7. obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, 
obmierzone według innych jednostek:
 rozbiórka nawierzchni w m2

 przewód wodociągowy w m
 wykop w m3

 montaż studni w szt.
8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową linii 
wodociągowych, a mianowicie:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża,
 roboty montażowe wykonania rurociągów,
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.
 Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
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 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
9. podstawa płatności

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
 przeprowadzenie próby szczelności,
 przeprowadzenie badań bakteriologicznych,
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 pomiary i badania.
10. przepisy związane

10.1. Normy
1 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 

wody.

10.2. Inne dokumenty
  1.

  2.
  3.
  

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. –
Roboty ziemne
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S.03.00.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Górzyce”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
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 Specyfikacja Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niżej wymienionych robót:

 wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej

 montaż armatury,

 wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej 

 montaż przyborów sanitarnych,

 badania instalacji,

 wykonanie izolacji termicznej,

 regulacja działania 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, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
dopuszczone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami..
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.
2.1. Przewody
 instalacja wody zimnej – (poziom montowany pod stropem garażu)  wykonać z rur i kształtek typu PERT/Al./PERT  PN10. Od-

cinki rur i kształtki łączyć przez zgrzewanie. 
 instalacja kanalizacji sanitarnej  - rury i kształtek kielichowe,  kanalizacyjnych, z rur PP lub PVC  według systemu 

niskoszumowego  
     Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
     wżerów   i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura i urządzenia 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową . Baterie z głowicami ceramicznymi 
(metalowe ). W pomieszczeniu sanitariatu zainstalować typowe przybory fajansowe w kolorze białym. Stelaże pod przybory 
sanitarne firmy Geberit lub równoważne.

2.3. Izolacja termiczna
Instalację wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji należy izolować izolacją 0,035W/(mxK)
instalacja wody zimnej
podejścia pod armatura czerpalną  – 10,0mm
piony– 10,0mm
poziom pod stropem parteru i piwnicy – 20,0mm
instalacji wody ciepłej 
podejścia pod armatura czerpalną  – 6,0mm
przewody o średnica wewnętrznej:
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-  >32mm - 20mm
- 40 – 50mm - 30mm
- 63mm - 45mm
- 75mm - 55mm
- 90mm - 65mm
- 110mm - 80mm 

3. SPRZĘT

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Rury

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

4.2. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 
ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów

Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej
Projektowane instalacje wykonać z:

 instalacja wody zimnej –  wykonać z rur i kształtek typu PERT-Al.-PERT wg normy PN-EN 21003 część 1,2,3 i 5. Odcinki rur i 
kształtki łączyć przez zaciskanie. 

 instalacja wody ciepłej –  wykonać z rur i kształtek typu PERT-Al.-PERT wg normy PN-EN 21003 część 1,2,3 i 5. Odcinki rur i 
kształtki łączyć przez zaciskanie. Do łączenia przewodów należy stosować łączniki przewidziane dla danego typu rur (według 
wybranego systemu).

  W trakcie wykonywania połączeń należy wykonać według zasad opracowanych przez poszczególnych producentów systemów. W 
przypadku stosowania złączek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w postaci taśmy teflonowej.
Instalacje wody zimnej montować do ścian budynku za pomocą uchwytów z wkładka teflonową, lub do stropu za pomocą wsporników 
do których montowane będą uchwyty z wkładką teflonową. 
Podejścia pod armaturę czerpalną montować do ścian budynku za pomocą uchwytów, w bruzdach, lub pod posadzką pomieszczeń (w 
warstwie styropianu). 
Całą instalacje wody zimnej i ciepłej należy montować w izolacji np. typu Thermaflex.
Zabrania się prowadzenia przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej (cyrkulacji) nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna 
odległość przewodów projektowanych instalacji:

 0,5m od instalacji elektrycznej prowadzonych równolegle
 0,05m od instalacji elektrycznej w miejscach skrzyżowań
 0,15m od instalacji gazowej

Na podejściach pod piony instalacji wody zimnej i ciepłej  montować zawory odcinające kulowe gwintowane kurkiem spustowym
Baterie:
- zlewozmywakowe:

- w pomieszczeniu gospodarczym ścienne jednouchwytowe, z mieszczem, z ruchoma wylewką
- umywalkowe: 

- w sanitariatach jedno uchwytowe stojące, czasowe (max 15 sek), uruchomione przez naciśnięcie pokrętła  
- w sanitariatach dla niepełnosprawnych uruchamiane drążkiem, stojące, czasowe (do 15 sek.), montowane na 

przyborach sanitarnych
- zawory pisuarowe – podtynkowe, czasowe (max 15 sek), uruchomione przez naciśnięcie pokrętła  

-  zawory czerpalne kątowe (sanitariaty z wpustami podłogowymi) dn. 15/20mm ze złączką do węża +  zawór antyskażeniowy np. HD, 
lub HA, montowane na wysokości 40cm nad posadzką pomieszczenia.
- płuczki z przyciskami dwudzielnymi matalowe do misek ustępowych montowane na stelażach + zawory przelotowe, gwintowane, dn. 
15mm  

 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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 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.

 W przypadku prowadzenia instalacji natynkowo odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu , podłogi lub innych 
przewodów winna wynosić min. 3-5cm,

 W przypadku instalacji układanych na tynku maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów do ścin i 
stropów wynoszą:

- DN15 do DN20 – 1,5m,
- DN25 do DN32 – 2,0m,
- DN40 do DN50 – 2,5m,
Dodatkowy uchwyt należy umieścić przy punkcie czerpalnym,
  Na instalacji należy montować kulowe zawory odcinające.
Po wykonaniu prób ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać, zdezynfekować, a następnie zaizolować otulinami 

termoizolacyjnymi o grubościach zgodnych z wymaganiami producenta.  

  Instalacja kanalizacji sanitarnej.

 Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać z rur  PP lub PVC o połączeniach kielichowych na uszczelki 
gumowe. 

  Nie należy układać rur uszkodzonych: rury z PP lub PVC uszkodzone na końcach „bosych” mogą być użyte po odcięciu 
odcinków uszkodzonych,

  W przypadku instalacji układanych na tynku w poziomie, przewody należy mocować do ścian co 1,0m. Pomiędzy 
przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem,

  Podejścia odpływów pod przybory sanitarne wykonać ze spadkiem min 5% w kierunku pionów. Przewody poziome należy 
prowadzić ze spadkiem min 1,5%.

 Odcinki podposadzkowe układać w gotowych wykopach na podsypce piaskowej ze spadkiem min1,5%,
 Instalację kanalizacyjną wyposażyć w przybory sanitarne wg dokumentacji technicznej,
 W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe należy stosować środki poślizgowe zalecane 

przez producenta rur,
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne stosując uszczelnienie sznurem 

konopnym białym i silikonem: dla rur z PVC nie stosować materiałów bitumicznych.   
Pozostałe elementy instalacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i montażu producentów i dostawców 
materiałów

 Przewody instalacji kanalizacyjnej układać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 Wykonać odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej przewodem o średnicy d110 PVC wyprowadzonym ponad stropy 
pomieszczeń zgodnie z dokumentacją techniczną.

 Instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.

 Na przewodach kanalizacyjnych przed wejściem przewodów pionowych w posadzkę wykonać rewizje.

5.2. Montaż armatury i osprzętu

 Montaż armatury ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
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5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny
pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 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. ODBIÓR ROBÓT

 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

 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.

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji.

 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 wydane 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. OBMIAR ROBÓT

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

  WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB
 WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagów z Tworzyw Sztucznych.
  PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania
  PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 

kanalizacyjne
  PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
  PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
  PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
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  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
  PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania.
 PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
 PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l Bl 13/93 poz. 75
 PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. Częściowo, przez PN-85/M-75002 w części 

dotyczącej armatury przepływowej
 PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. Częściowo, przez PN-85/M-75178.00 w 

zakresie armatury odpływowej;
 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,
      Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową;
 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
 PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe.
 PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
 PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie
 PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorkuwinylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
 PN-83/8836-02 Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
 oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym  przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S.04.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania dla zadania pn.„ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Górzyce” . 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji grzewczej 
w budynku świetlicy. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

 montaż rurociągów,

 montaż grzejników

 montaż armatury, montaż zaworów termostatycznych 

 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, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988.

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych.

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

2.1. Przewody

 Instalacja centralnego ogrzewania wykonać w całości z rur PERT-AL.-PERT wg normy PN-EN 21003  część  
1,2,3 i 5

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

 Rury stosowane do wykonania instalacji powinny posiadać: 

Atest higieniczny na rury

Atest higieniczny na kształtki

Pełna zgodność z zapisami normy PN-EN 21003 części 1,2,3 i 5

Znak budowlany B

2.2. Grzejniki

 Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki stalowe płytowe 
z podłączeniem dolnym . 
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Grzejniki powinny deklarować wartości użytkowe wyrobu: 
 Podwójna, trwała powłoka lakiernicza, 
 Kolor biały RAL 9001 
 estetyka i wysoki komfort użytkowania. Wysoka jakość, którą deklarują certyfikaty na system jakości oraz produk-

ty dopuszczone do stosowania w budownictwie 
Zgodność z:  

 PN–EN 442-1: 1999/A1 2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 PN–EN 442-2: 1999/A2 2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
 PN-EN 442-3: 2005 Grzejniki. Ocena zgodności

2.3. Armatura

 Grzejniki wyposażone są w zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi i grzejnikowe zawory powrotne oraz 
odpowietrzniki grzejnikowe. Ponadto na instalacji należy zgodnie z dokumentacja montować zawory odcinające z kurkiem 
spustowym pod każdym pionem.

2.4. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 20.25,30 mm.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

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

4.2. Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do 
ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy 
unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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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. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego 
ogrzewania”.
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.

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być
wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy
wykonywać  z uszczelnieniem ppoż np. masą Hilti.
1) Instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać z rur systemu PERT o połączeniach ściskanych
2) Należy układać jedynie rury czyste i nieuszkodzone,
3) Rury PERT należy łączyć z armatura poprzez typowe łączniki i kształtki uszczelnione przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, 

przędzy z konopi lub past uszczelniających
4) Rury na ścianach prowadzić w bruzdach lub natynkowo,
5) Rury prowadzone poziomo nad posadzkami zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez trwałą zabudowę lub 

prowadzenie w bruździe. 
5) Instalacje z rur PERT prowadzić uwzględniając wydłużanie cieplne przewodów. Stosować należy kompensację naturalną.
6) Montaż punktów stałych, przesuwnych oraz prowadzenie przewodów z wykorzystaniem kompensacji  naturalnej wykonać zgodnie z 

instrukcja producenta. 
7) Wodną instalacje centralnego ogrzewania należy wyposażyć w grzejniki kompaktowe płytowe wyposażone w zawór z nastawą 

wstępną i głowice termostatyczną.
8) Całość instalacji należy odpowietrzyć poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji oraz odwodnić 

poprzez zawory spustowe w najniższych punktach instalacji. 
9) Instalacje należy wyposażyć w armaturę odcinającą (zawory kulowe)
10) Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych

wypełnionych materiałem trwale plastycznym nie powodującym korozji i odpornym na wysoka temperaturę,
11) Po wykonaniu prób ciśnieniowych całą instalacje należy przepłukać i dokonać nastaw na zaworach regulacyjnych w celu 

wyregulowania i zrównoważenia hydraulicznego całej instalacji,
12) Montaż grzejników, naczynia przeponowego oraz pozostałych elementów należ wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i 

montażu producentów i dostawców materiałów,

5.2. Montaż grzejników
Grzejniki konwekcyjne
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od 
podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.
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.

5.3. Montaż armatury i osprzętu
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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.

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.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 
konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników 
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać 
wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na 
poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 0,8 bara. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy 
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 4 bary.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on 
być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
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. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji 
centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
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– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 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 realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.

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

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”.

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”.

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania
i badania odbiorcze”.

 PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S.05.00.00 MONTAŻU INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji dla zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Górzyce”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji : 
 Montaż nawiewników ściennych, 
 Montaż kanałów wywiewnych z głowica hybrydową, 
 Montaż wentylatorów wywiewnych w pomieszczeniu toalet.
 Badania skuteczności działania wentylacji i hałasu

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania
robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Do wykonania instalacji wentylacyjnej 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. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.
Do  wykonania  robót  określonych  w  punkcie  1.3  w  zakresie  instalacji  wentylacji  mechanicznej  przewiduje  się  zastosowanie

następujących materiałów:

 Nawietrzaki ścienne okrągłe wyposażone w filtr oraz regulator przepływu o średnicy dm110mm 
 Nasady kominowe obrotowe wspomagane panelem fotowoltaicznym DN150
 Zaworów wywiewnych DN150

  kanałów wentylacyjnych okrągłych typu Spiro
 klap p.poż. z siłownikiem
 wentylatorów wyciągowych łazienkowych o parametrach wg projektu.

 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  do  zachowania  określonych
materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.
Tłumiki należy ustawić zgodnie z technologią montażu dostawcy.
Instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  aktualnymi  wydaniami  Polskich  Norm  wprowadzonymi  do
obowiązkowego  stosowania  oraz  normami,  dokumentami  wskazanymi  w Projekcie  Budowlanym  i Projekcie  Wykonawczym,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10
odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiałów  i urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  a w stosunku  do
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację  zgodności  tych  wyrobów  z normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane
urządzenia  posiadają  aktualne  certyfikaty  zgodności  lub  atesty,  dopuszczenia,  etc.  i mogą  być  dostarczone  przez  dostawców
w wymaganym  terminie.  W przeciwnym  wypadku,  a także  jeśli  zachodzi  konieczność  zmiany  typu  bądź  wielkości  zamawianego
urządzenia  (np.  jeśli  w momencie  składania  zamówienia  wyspecyfikowane  w Projekcie  Wykonawczym  urządzenia  nie  są
już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.
Wszelkie  zmiany typów,  wielkości  urządzeń i materiałów,  przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Wykonawczego wymagają
zatwierdzenia  przez  Inwestora  i projektanta.  Elementy,  których  typ  (producent)  nie  zostały  określone  (np.  rury  stalowe,  kanały
wentylacyjne,  materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania.
Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
 przez Inwestora.
3. SPRZĘT.

Do wykonania robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje się wykorzystanie:
Sprzętu do realizacji robót zgodnie z technologią 
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Sprzęt  stosowany do  robót  instalacji   wentylacji  i  klimatyzacji   powinien  być  sprawny i  zaakceptowany przez  służby  techniczne
Inwestora.
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają 
przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione 
dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu 
sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.
4. TRANSPORT.

4.1. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodów :
- indywidualnie w papier pakunkowy lub folię zabezpieczającą
- przy zamówieniu różnych średnic przewodów, rury nie izolowane można pakować teleskopowo
Oznakowanie przewodów elastycznych:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- rodzaj materiału,
- znak dopuszczenia.
4.2. Urządzenia i elementy wentylacji kanałowej

Nasady kominowe
Ładowanie i rozładowywanie:
- podnoszenie tylko za obudowę dolną lub za podstawę w zależności od typu wentylatora
Transport:
- w pozycji poziomej

Nawiewniki i wywiewniki 
Pakowanie:
- w folię bąbelkową, a następnie w kartony
Transport:
- dowolnymi krytymi środkami transportu
- z zabezpieczeniem przed możliwością przesunięcia i uszkodzenia
Składowanie:
- warstwowo do 5 warstw
- w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych lub zadaszonych
- zabezpieczyć folią przed zabrudzeniem
- nie należy przekraczać dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesięcy od daty kontroli technicznej urządzenia
4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne  
Pakowanie:
- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej
Transport:
- chronić przed zamoknięciem na każdym z etapów, poczynając od transportu aż do zainstalowania
- przewozić krytymi środkami transportu
- pakiety z matami układać 2 lub 3 rzędy w pozycji pionowej na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na leżąco.
- z miejsca składowania do miejsca montażu należy przenosić w pakietach, chwytając za spód paczki całą dłonią
- przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawieszeniem belkowym
Przechowywanie:
- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podłożu, w stosy do 4 pakietów.
Urządzenia i osprzęt klimatyzacyjny przewozi
 w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. Materiały przewozi
 krytymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych.
Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawców instalacji zgodnie 
z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty muszą 
posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i obowiązującymi 
przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe uzgodnienia 
odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi 
uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę.
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Wykonawczym oraz prac 
związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy 
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną.
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Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie 
informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie 
określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:

a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących w zakres instalacji sani-
tarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na bu-
dowę,

b) dostawa na miejsce, wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadze-
nia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu 
instalacji),

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,

d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami wcho-
dzącymi w zakres instalacji elektrycznych, wyłączonymi z zakresu robót,

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dzienni-
ka budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności po-
miarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z udoku-
mentowaniem ich wyników,

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie po-
siadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem 
i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, 
dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod wzglę-
dem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,

l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń konstruk-
cyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez 
ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.).

m) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia 
instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów 
i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane w po-
mieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich 
przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-kon-
strukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszcze-
gólnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną,

o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu 
przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych 
przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

p) montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji, 
takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki 
elastyczne przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące 
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – 
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez 
przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowied-
nich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych),

r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występu-
jącymi w naturze,

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

t) dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy wszelkich od-
stępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
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v) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentują-
cych szkolenie,

w) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i kon-
serwacji wszystkich elementów instalacji,

x) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu eks-
ploatacji obiektu,

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, schematów wszyst-
kich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kana-
łów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych 
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

z) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy 
szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach,

aa) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych 
w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,

ab) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowy-
mi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów 
działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,

ac) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, prze-
niesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń,

ad) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz 
prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne 
wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji,
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów 
instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 
wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 
które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć 
przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie 
drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań.
Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie 
dostępnych.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym 
w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią 
powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach 
i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 
zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe
powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

 Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta
 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
 Kontrola montażu urządzeń
 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla 
zestawów; kg – dla materiałów masowych.
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego 
rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, 
osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz 
wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym 
instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach 
i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności 
urządzeń o 5%.
8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbiór robót.
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 – 

wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa – wrzesień 2002 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia do-

kumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 

(PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza  
 Dziennik Budowy  
 Dokumenty potwierdzające, jakość wbudowanych materiałów  
 Świadectwa, jakości dostarczone przez dostawców 
 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Protokoły odbiorów częściowych  
 Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 
 Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla poszczególnych urzą-

dzeń 
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN – 78/B – 10440 “Wentylacja mechaniczna.  
Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze”, która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady 
wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również w 
“„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 – wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa – wrzesień 2002. 
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym: 

a). Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu
b). Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez urządzenie 
c). Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynników zasilających 
d). Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację 

 - Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie 
budowy 

-  Materiały i  wyroby  gotowe  użyte do budowy  urządzenia  wentylacyjnego powinny odpowiadać wymaganiom  odpowiednich  norm, 
a w  przypadku  ich  braku – warunkom  technicznym producentów lub innym umownym warunkom 

- Przewody  wentylacyjne  oraz  ich  połączenia  między  sobą  i  z  innymi  elementami  urządzenia wentylacyjnego powinny być 
wykonane w sposób zapewniający szczelność 

- Wszystkie  zasadnicze  i  wymagające  obsługi  elementy  urządzenia  wentylacyjnego  oraz  jego elementy sterowania i regulacji 
powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia 

- Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, według PN-70/B-02151 
Badania przy odbiorze technicznym: 
- Sprawdzenie dokumentacji urządzenia 
- Szczegółowy przegląd urządzenia 
- Pomiary poziomu dźwięku hałasu 
- Pomiar ilości powietrza wentylacyjnego 
- Pomiar ilości powietrza świeżego 
- Pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami 
Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z pomiarów skuteczności 
wentylacji”.  Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą Wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
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wymogami normy. W Przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za Niezgodne z 
wymaganiami norm.  W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać Poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.  
8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót. 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego 
w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót:
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

 roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robót,
 zakup materiałów i urządzeń 
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
 wykonywanie robót podłączeniowych
 przejścia kanałów  przez ściany
 ułożenie kanałów
 montaż urządzeń
 wykonanie badań skuteczności działania wentylacji i hałasu
 podejścia odpływowe 
 wykonanie otworów i ich wykończenie
 prace porządkowe

W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 
listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej,
które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-
362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Inne normy:
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszczeniach przeznaczonych do 

stałego przebywania ludzi.  
PN-EN 1505:2001             Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne
                                           z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001             Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne
                                            z blachy o przekroju kołowym - Wymiary
PN-B-03434:1000            Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i
                                          badania
PN-B-76001                      Wentylacja – Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i
                                          badania
PN-B-76002:1976            Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
                                         wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001           Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –
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                                          Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
ENV 12097:1997             Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania
                                          dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiających
                                          konserwację sieci przewodów
PrPN-EN 12599               Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe
                                         dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236                     Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów –
                                         Wymagania wytrzymałościowe
PN-EN 1886:2001           Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
                                        – właściwości mechaniczne
PN-ISO 5149:1997         Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych
PN-EN 1057:2006           Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
                                          Instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-EN 1254-1:2004        Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1
                                          Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego
                                           lutowania miękkiego i twardego.
PN-EN 1254-2:2004         Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2
                                           Łączniki do rur miedzianych z końcówkami tworzywowymi do
                                   zaciskania
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