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1. ZAKRES INWESTYCJI 

 

1. Hala basenowa: 

a) wyłożenie niecki oraz korony basenu folią oraz wyznaczenie torów pływackich; 

b) wymiana płytek ceramicznych na ścianach, brodzikach i schodach wejściowych hali basenowej; 

c) wymiana płytek ceramicznych i kratek ściekowych na plaży przy koronie basenu; 

d) wymiana drabinek i słupków startowych basenowych; 

e) wymiana płytek ceramicznych obudowy istniejącego podestu znajdującego się po stronie północnej hali 

basenowej; 

f) wymiana włączników i gniazd wtykowych; 

g) wymiana istniejących siedzisk trybun znajdujących się po stronie zachodniej hali basenowej; 

h) wymiana drewnianych obudów grzejników; 

i) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

j) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych przy robotach rozbiórkowych. 

 

2. Zaplecze higieniczno-sanitarne hali basenowej: 

a) wymiana płytek ceramicznych i gresowych na ścianach oraz posadzkach w natryskach oraz toaletach 

damskich i męskich; 

b) wymiana umywalek w sanitariatach; 

c) wymiana misek ustępowych w sanitariatach; 

d) demontaż oraz ponowny montaż baterii natryskowych i umywalkowych; 

e) wymiana kratek ściekowych; 

f) wymiana włączników i gniazd wtykowych; 

g) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych przy robotach rozbiórkowych. 

 

3. Podbasenie i technologia basenowa: 

a) wymiana sterownika basenowego do pomiaru parametrów wody i uzdatniania chemicznego; 

b) wymiana części instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  

i spełniać wymagania stosownych norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 

składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

 

Płytki ceramiczne ścienne o wym. 20x25cm – glazura PN-EN 177:1999 i PN- EN 178:1998: 

 barwa – wg wzorca producenta 

 nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

 płytki zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Płytki ceramiczne podłogowe – gres, terakota: 

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

 wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 25,0 MPa 

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

 kwasoodporność nie mniej niż 98% 

 płytki antypoślizgowe o klasie C (dla stopy bosej) i min. R12 (dla stopy obutej)  

 kolorystyka i rozmiar według ustaleń z przedstawicielem Zamawiającego, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ± 1 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

Przed położeniem płytek w strefach mokrych (umywalki, natryski, plaża wokół basenu) należy wykonać 

izolację z folii w płynie. 

 

Zaprawa elastyczna do płytek basenowych: 

 przyczepność początkowa – min. 1,3 MP 

 rozciąganie przy zginaniu – 4 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie – 9 MPa 

 temp. użytkowania – od - 150
0
C do 300

0
C 

 spływ – maks. 0,2 mm 
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 ziarnistość – 0 ÷ 0,7 mm 

 

Folia basenowa 

Folia powinna być odporna na promienie UV, mieć wysoką odporność na przerwania, nie powinna ulegać 

procesom zwietrzania i być wygodna w utrzymywaniu czystości w basenie. Folia powinna posiadać powłokę 

akrylową, która likwiduje problem powstawania grzybów oraz bakterii. Folia na koronie basenu oraz płycie 

dennej niecki basenowej powinna być antypoślizgowa o grubości min. 2 mm. Folia zastosowana na ścianach 

bocznych niecki basenu powinna mieć grubość min. 1,5 mm. Na dnie basenu należy wyznaczyć tory 

pływackie. 

 

Fuga elastyczna: 

Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg 

PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak płytek). 

 

Folia w płynie:  

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków, nasiąkliwych i porowatych podłoży 

mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest 

do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych 

w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, 

pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym 

również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo wapienne, a także 

tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 

 

Tynk cementowo-wapienny: 

 Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  

 Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3  

 Proporcje mieszania:4,5÷5,4 l wody na 30 kg 

 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

 Czas zużycia: do 120 min. 

 Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-1:2010): klasa CS II 

 Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): W0 

 Przyczepność  ≥0,1 N/m²– FP: B   

 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1:2010): < 15 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 W/mK, klasa (wartość tab.) 

 Reakcja na ogień (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1 

 Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): 

 Ubytek masy: -9% 

 Zmiana wytrzymałości na ściskanie: -6,0 % 

 Orientacyjne zużycie: ok. 1,3 kg/m2 na każdy mm grubości 

 

Drabinki basenowe  

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej wysokiej jakości z rur o średnicy 42 mm, odpornej na działanie 

środków znajdujących się w wodzie, wyposażone w stopnie antypoślizgowe. Minimalny udźwig stopni 

powinien wynosić 180 kg. Stopnie drabinki powinny posiadać głęboko ryflowaną powierzchnię, która pozwala 

stabilnie ustawić stopy podczas wchodzenia i wychodzenia z basenu. Drabinki powinny posiadać gumowe 

zakończenia poręczy, chroniące ściany niecki basenu przed uszkodzeniami. Montaż zgodnie z wytycznymi 

producenta. Wymiary drabinek do indywidualnego ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego. 

 

Basenowe słupki startowe 

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej wysokiej jakości. Wysokość słupka 35 cm. Platforma słupka 

powinna być wykonana z poliestru i włókna szklanego oraz powinna posiadać antypoślizgową platformę  

o wymiarach 50x50 cm. Słupek powinien posiadać uchwyt do stylu grzbietowego. Konstrukcja słupka 

startowego zgodna z przepisami FINA. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.  

 

Deski kompozytowe  

Dwustronnie ryflowane w kolorze brązowym (lub zbliżonym) o grubości min. 2,4 cm i szerokości min.  

14,5 cm. Deski zbliżone wyglądem do elementów zastosowanych przy zabudowie grzejników po stronie 

południowej hali basenu. Zostaną one zastosowane jako elementy zabudów grzejników i poziome płaszczyzny 

siedzisk trybun. 

 

Pochylnia dla niepełnosprawnych 

W celu zapewnienia dostępu do basenu osobom niepełnosprawnym należy wykonać pochylnię stałą.  

Konstrukcja stalowa z poszyciem z blachy ryflowanej, poręcze ze stali nierdzewnej. Szerokość płaszczyzny 
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ruchu pochylni powinna wynosić 1,2 m, maksymalny spadek pochylni 8%. Długość poziomej płaszczyzny 

ruchu na początku i końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  

 

Sterownik basenowy do pomiaru parametrów wody i uzdatniania chemicznego 

 pomiar i regulacja chlor wolny, pH, temperatura, Redox 

 możliwość dozowania koagulanta 

 odczyt danych historycznych, cl, ph, Redox, temperatura 

 ekran dotykowy 

 możliwość sterowania pompami dozującymi sygnałem beznapięciowym lub napięciem 230 V 

 kalibracja wszystkich parametrów odbywa się bez płynów buforowych 

 

Zestaw powinien zawierać: 

 tablicę montażową 

 sterownik 

 celę pomiarową 

 czujnik przepływu zabezpieczający przed awarią przedozowania chemii do basenu w przypadku awarii do 

pomp obiegowych 

 filtr wody przed celą pomiarową 

 sondy: 

- chloru wolnego amperometryczna żelowa 

- sonda pH 

- sonda temperatury  

- sonda Redox 

 

Kratki ściekowe 

Kratki z rusztem stalowym ze stali nierdzewnej wysokiej jakości o wym. min. 15x15 cm z korytkiem 

odwadniającym i syfonem czyszczonym od góry. 

 

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny 

odpowiadać polskim normom i normom branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL. 

Instalacja z przewodów wykonanych z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U. 

Armatura: 

 umywalki porcelanowe 

 baterie umywalkowe  

 miski ustępowe porcelanowe na stelażu stalowym z płuczką i przyciskiem 

 syfony umywalkowe ze stali nierdzewnej 

 syfony brodzikowe z PCV. 

 

Materiały elektryczne 

 włączniki oświetleniowe 

 gniazda wtykowe z uziemieniem 16A-250V 

 gniazda wtykowe z uziemieniem 16A-250V ze stopniem ochrony IP44 lub IP56 tzw. bryzgoszczelne. 
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

W zakresie pełnej realizacji budowlanej w/w przedsięwzięcia oraz oddania obiektu do użytkowania zgodnie  

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, 

a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień): 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

2. Roboty budowlane 45000000-7 

3. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

 

4. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

5. Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 45212212-5 

 

6. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 

7. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

 

8. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0 

9. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3 

 

10. Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi: 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 

Roboty budowlane w zakresie robót budowlanych ST-02.00.00 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ST-03.00.00 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania w zakresie robót instalacji 

sanitarnych - ST 04.00.00. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania w zakresie robót 

wykończeniowych w obiektach budowlanych - ST 05.00.00. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione  

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST. 

 

1.4.1.2. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych 

prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis działań 

związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 

odniesienia" niniejszej Specyfikacji. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-basenow-plywackich-6431


  

6 

1.4.1.3. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

 

1.4.1.4. Koordynacja prac z Podwykonawcami 

Poszczególni Wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje uwagi, 

notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych Podwykonawców. 

Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez Podwykonawcę. 

Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim 

podwykonawcom. 

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz  

w interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

 

1.4.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.4.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz komplet Specyfikacji 

Technicznej. 

 

1.4.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami i zawilgoceniem, 

- zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych 

 

1.4.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt.: Projekt zaplecza technicznego 

budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

 Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji 

będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 

bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu 

budowlanego jak i dla osób postronnych. 

 Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych 

stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

 instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, 

usuwanie śmieci i odpadów, 

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych 

instalacji. 

 wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 

 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapewnienia ochrony zdrowia 

 zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
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 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable 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 jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie budowy  

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 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.  

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć 

chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu 

budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem. 

 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i 

zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania 

budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) 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: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach wyznaczonych, a 

następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  

 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 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. 

 

1.4.6. 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, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 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. 

 

 

 



  

8 

1.4.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we 

właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 

wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 

pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada 

za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

 wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

 kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 

budowlanego. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień 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 

Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) 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 Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski 

oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 

 

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 Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 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. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów 

należy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym 

informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 

niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 

pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 

magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 

lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 

tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, 

wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i 

schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 

użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 

ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. 

Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona 

zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
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Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w 

miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 

instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 

niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 

konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z 

uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o 

nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać 

bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem 

informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny 

odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 

wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 

1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość 

pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta 

wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 

2) przy kącie 90st. - 70% 

3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 

120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy 

przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie 

powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze dla 

zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu 

należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego 

badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone balustradą 

składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między 

poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od 

konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej 

wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu 

należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi 

platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między 

stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów 

budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu 

roboczego.  

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

3) rękojeści krótszych niż 0,15m 
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Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli 

powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w 

pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu 

przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie 

osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach 

wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed 

wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 

 

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika 

budowy i Inwestora. 

W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej technologii robót. W 

szczególności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzędzia do 

wykonania przewiertów w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyborów kanalizacyjnych. 

W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki ostrożności 

związane z obsługą maszyn i narzędzi. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. 

poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 

bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych i wewnętrznych, na 

koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 

przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi 

cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 

przemieszczaniem.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inżyniera. 

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 Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier 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 Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 

prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie 

robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów 

osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany 

w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji państwowej. 

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 

pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich  

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) 

w czasie prac przy obiektach objętych w/w rozporządzeniem. 

 

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i odbioru robót 

instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 

Po zakończeniu robót należy: 

· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

· sprawdzić działanie instalacji 

· sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

· wykonać pomiary elektryczne 

· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

 

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, 

lepiszczy, 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 nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 
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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, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier 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 ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 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, Inżynier 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. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

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 ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  
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 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 Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881) 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

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 obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 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 Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom 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 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 Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST w jednostkach ustalonych  

w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 

terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania  

i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w 

Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 

rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

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 przez cały okres trwania 

Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) kosztorysem inwestorskim 
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2) ustaleniami z Inwestorem 

3) ustaleniami z Projektantem 

4) wiedzą i sztuką budowlaną 

5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 

 

8.1. 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 Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W 

toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

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 według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania 

ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji 

obiektu. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Umowa ma charakter ryczałtowy i Wykonawca powinien w cenie przewidzieć wszystkie koszty związane z 

zakresem remontu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT – ceny brutto należy podać w oddzielnych rubrykach. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Kosztorys inwestorski i  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Umowa z Zamawiającym 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 

urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane 

rozp. 
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 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 

Ogólne metody obliczania 

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 

Część 2: Liniowe mostki cieplne 

 PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda 

obliczania 

 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

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

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 

 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

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

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-

03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-

03150:2000/Az1:2001 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

 PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 

stosowanych w wymaganiach 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "Wymagania w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót 

w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby 

Wykonawcy w ramach inwestycji w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku 

do użytku zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach 

procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 

technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

1. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

2. Roboty budowlane 45000000-7 

3.  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 

inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich 

specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 

spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się 

ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków 

BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT. 

 

5.1. Roboty na placu budowy 45113000-2 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:  

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
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3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub utylizacji 

ścieków 

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

6) zapewnienia właściwej wentylacji 

7) zapewnieni łączności telefonicznej 

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie 

terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a 

razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 

terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 

najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 

2) dla wózków bezszynowych - 5% 

3) dla taczek - 10% 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza się 

balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 

10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach 

nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym 

zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 

poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15m 

ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne 

gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, należy 

umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych 

na niej informacji. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w 

sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

3) informacje dotyczące planu BIOZ 

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) należy 

ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i 

stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i 

być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na 

przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 

wynosić, co najmniej 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie 

wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić 

balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym 

liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
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przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod 

warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem 

przedmiotów. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w Specyfikacji Ogólnej 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

  Kosztorys inwestorski  

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2003 

r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozporządzenia 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane. 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MUROWE I IZOLACYJNE  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - "Wymagania w zakresie robót 

budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie pełnej realizacji 

budowlanej w/w przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem 

polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (zgodnie z WSZ): 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

4. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

5. Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 45212212-5 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 

dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  

i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się 

żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 

401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. 

U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 

materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także 

przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 

nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 

drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek 

obustronny. Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-basenow-plywackich-6431
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przechowywania materiałów. 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT. 

Wszelkie stosowane materiały muszą odpowiadać parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5.1. Roboty w zakresie montażu folii w basenie 45212212-5 

5.1.1. Sprzęt pomocniczy 

Do wyłożenia folii wymagany jest następujący sprzęt pomocniczy: 

• nożyczki 

• nóż do cięcia dywanów o prostym względnie zakrzywionym ostrzu do przycinania membrany  

• liniał stalowy o szerokości ok. 10 cm i długości przynajmniej 2 m  

• butelki do płynnego PVC  

• poziomnica  

• spawarka na gorące powietrze (typu Leister) z dyszami o szer. 20 i 40 mm, 220 V, 1400 W  

• wałek dociskowy silikonowy  

• urządzenie do dziurkowania średnicy 5 do 10 mm  

• nity rozprężne, średnica 5 mm, długość 165 i 265 mm  

• wiertarka udarowa z różnymi nasadkami  

• trzpień do sprawdzania połączeń zgrzewanych  

• szczotka metalowa  

• narzędzia do układania wykładzin • młotek  

• miara kątowa  

• sznurek poziomnicy   

• ołówek na wkład 

 

5.1.2. Sprawdzenie podłoża 

W przypadku basenów wyłożonych folią dno i ściany zbiornika spełniają jedynie funkcję nośną i nie służą jako 

ochrona uszczelniająca. Jeżeli basen znajduje się w bezpośrednim otoczeniu poziomu wód gruntowych lub wód, 

których poziom może się podnosić, zaleca się montaż systemu odpływowego wokół niecki basenowej. Ten środek 

ostrożności powinien być zastosowany obok innych odpowiednich środków także przy restaurowaniu starych, 

wyłożonych płytkami lub malowanych basenów. Zewnętrzne uszczelnienie ścian basenu względnie otaczającego 

terenu przy pomocy folii daje tu szczególnie znaczny poziom bezpieczeństwa. 

Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe ze względu na elementy mocujące, które będą tu zakotwiczone (nity 

rozprężne, dyble itd.). Ewentualne powłoki, a w tym przypadku przede wszystkim te na bazie kauczuku chlorowego 

znikną zupełnie, jeśli nie zostaną odizolowane od wykładziny warstwą ochronną włókniny poliestrowej, 

produkowanej na bazie metody „spod filiery”, o masie minimalnej 300g/m2.  

Powierzchnia do wyłożenia wykładziny powinna składać się z trzech warstw gipsu. Musi być gładka, o równym 

kształcie, czysta i nie zawierać żadnych kamyczków czy innych źródeł nierówności, które mogłyby uszkodzić folię. 

W przypadku wyjątkowej szorstkości lub silnych nierówności przewiduje się warstwę ochronną, która jednocześnie 

ma być podkładką. Należy ją wyłożyć w taki sposób, by stanowiła idealnie równą warstwę. Aby warstwa ta nie 

obsunęła się przy nakładaniu folii, zaleca się przymocowanie jej do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy 

klejącej lub kleju.  

 

5.1.3. Elementy zgrzewane z wykładziną 

Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego (syfon, przelew, otwór czopowy itd.) w basenie wyłożonym folią 

wymagają podwójnego uszczelnienia i muszą być tolerowane przez materiał wyściełający. W myśl doskonałej 

szczelności dla przejść z wykładziny i poszczególnych elementów przewidziane zostały kołnierze (kołnierze 

spawane, zaślepiające, gwintowane). Kołnierze mocowane na stałe muszą wtapiać się w podłoże i kończyć się 

dokładnie wraz ze ścianą basenu, tak by nie powstały jakiekolwiek wgłębienia czy wzniesienia pod wykładziną. 

Przymocowanie kołnierzy następuje zgodnie z informacjami podanymi przez producenta. W przypadku basenów ze 

stiukiem gipsowym należy podczas tynkowania zabezpieczyć podstawowe otwory na kołnierze przed okluzją 

zaprawy. Krawędzie luźnego kołnierza są lekko zaokrąglone.  

 

5.1.4. Przycinanie wykładziny 

Nadmierną ilość odpadów przy cięciu oraz za dużo spoin można ograniczyć poprzez odpowiednią korektę wzoru 

cięcia. Po dokładnym wymierzeniu powierzchni, która ma być pokryta wykładziną, wymiary przenosi się na rolkę 

foliową. Do cięcia używamy nożyczek lub noża do dywanów z zakrzywionym ostrzem oraz metalowego liniału do 

prowadzenia przyrządu tnącego, ewentualnie narzędzie prowadzić wzdłuż wyznaczonej linii cięcia. Przycinając 

wykładzinę należy kierować się naturalnie formą basenu, jak w przypadku basenów o niekonwencjonalnej formie. 
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W przypadku wykładania narożników basenu i wykonywania schodów basenowych (płyty boczne, podstopnice, 

stopnice) konieczne są określone precyzyjne cięcia. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, by linia przycięcia i 

spoiny były w niewidoczne w narożnikach i nie znajdowały się w miejscach osadzenia zgrzewanych elementów, 

gdyż przez to niepotrzebnie utrudnione będzie zamocowanie kołnierza.  

 

5.1.5. Zgrzewanie folii 

5.1.5.1. Zgrzewanie gorącym powietrzem 

Wyposażenie konieczne podczas zgrzewania gorącym powietrzem obejmuje urządzenie ręczne typu Leister,  

z którego powietrze wydmuchiwane jest przez dysze (20 i 40 mm) na zgrzewane zakładki wykładziny, wałek, 

szczotka metalowa, trzpień lub śrubokręt oraz płynny PCW z aplikatorem. Ażeby rezystory urządzeń nie doznały 

uszkodzeń, należy nastawić termostat przed podłączeniem prądu na „O”. Najkorzystniejsza temperatura dla tego 

typu urządzeń wynosi w zależności od temperatury otoczenia i rodzaju podłoża między 350° do 450° C. Dla 

urządzeń typu „Leister” należy ustawić temperaturę na poziomie „7”. Dysza o szerokości 40 mm jest wystarczająca, 

jednak w przypadku szczególnie trudnych miejsc zaleca się zastosowanie dyszy 22 mm. Osady gromadzące się na 

dyszach należy usunąć poza basenem przy pomocy metalowej szczotki. Zgrzewane powierzchnie muszą być suche, 

czyste i pozbawione kurzu. Membranę należy rozwinąć nie naprężając jej. Szerokość zakładki musi wynosić 

przynajmniej 5 cm. Dla ułatwienia tego etapu pracy należy na membranie zaznaczyć kilka punktów odniesienia. 

Zgrzewana powierzchnia membrany musi być pozbawiona wszelkich śladów brudu i cząsteczek kurzu. Po 

prawidłowym położeniu pasm wykładziny należy je „zgrzewać punktowo” przy pomocy urządzenia Leister w taki 

sposób, by nie mogły się już przesunąć. Zgrzewanie membran następuje za pomocą urządzenia Leister w wyniku 

działania gorącym powietrzem. Podczas tego procesu 40-milimetrowa dysza wsuwana jest pomiędzy oba krawędzie 

PCW. Działanie gorącego powietrza powoduje sklejenie powierzchni dwóch pasm folii PCW. Jednocześnie za 

pomocą wałka dociskowego z gumy dociska się zgrzewane pasma jedno do drugiego. Dociskanie zawsze musi być 

wykonywane od wewnątrz na zewnątrz. Zalecana szerokość zgrzewu wynosi 30 mm. Jeden z pierwszych etapów 

zgrzewania związany jest z taśmami PCW do mocowania ścian bocznych w przypadku zastosowania systemu  

z profilami mocującymi. I tutaj należy koniecznie zastosować zgrzewanie gorącym powietrzem. Powierzchnia musi 

być sucha, czysta i absolutnie pozbawiona kurzu. Celem zapewnienia odpowiedniej jakości zgrzewanie taśm PCW 

można rozpocząć w odległości 15-20 cm od krawędzi wykładziny. Przy zgrzewaniu rozpoczętym bezpośrednio przy 

krawędzi istnieje ryzyko wystąpienia odkształceń.  

 

5.1.5.2. Sprawdzenie spoin 

Po wykonaniu zgrzewania za pomocą gorącego powierza należy sprawdzić stan spoin. W tym celu należy użyć 

śrubokręt lub trzpień. Jeżeli można przejechać końcówką przyrządu pomiędzy pasmami, oznacza to, że należy 

ponowić zgrzewanie. 

 

5.1.5.3. Uzupełnienie zgrzewania poprzez nałożenie płynnego PCW 

Celem uzyskania większej szczelności i ładniejszego wyglądu stosuje się uzupełnienie zgrzewania w postaci 

płynnego PCW, dostępnego w kanistrach o pojemności 1l. 

Ważna wskazówka: data rozlewania środka znajduje się na opakowaniu. Płynny PCW można z niekiedy  

z powodzeniem zastosować nawet po rocznym okresie przechowywania. Należy otworzyć kanister poprzez 

odkręcenie zamknięcia i sprawdzić, czy zawartość jest jeszcze należycie płynna czy już bardziej ciągliwa. W tym 

drugim przypadku należy nakrętkę napełnić THM i wlać do kanistra z PCW. Następnie kanister dobrze zamknąć  

i postawić na słońcu, co spowoduje wymieszanie obu substancji. Czynność należy powtórzyć aż do momentu, gdy 

PCW odzyska właściwą płynność. Teraz należy wlać wymaganą ilość płynnego PCW do specjalnego urządzenia 

przeznaczonego do zgrzewania utrwalającego. Podczas tych wszystkich czynności surowo zakazane jest palenie 

tytoniu. Jeśli nie zostanie zużyty cały środek, należy kanister ponownie starannie zamknąć, by nie doszło do 

wyparowania rozpuszczalnika. Wylewkę aplikatora należy naciąć ukośnie, a nie poziomo. Nałożyć płynny PCW na 

długość zgrzewu. Wzdłuż zgrzewanego połączenia tworzy się pasmo z PCW. Należy pozostawić całość na ok. 30 

min. do wyschnięcia. PCW działa skutecznie jedynie na zgrzewanych spoinach całkowicie suchych i bez zabrudzeń. 

Wylewkę aplikatura należy regularnie oczyszczać, by nie doszło do jej zatkania lub nadmiernego kapania. Płynny 

PCW ocieka zawsze w dół i może w narożnikach nagromadzić się zbyt dużo środka. Dlatego aby temu zapobiec, 

należy na ścianach rozpocząć nakładanie środka na wysokości 5 cm i prowadzić aplikator w górę. 

 

5.1.6. Metody mocowania wykładziny  

5.1.6.1. Profile mocujące  

Najważniejszą, ulubioną, najprostszą i najszybszą metodą jest mocowanie do krawędzi ścian za pomocą profili 

mocujących z aluminium lub twardego PCW. Folia z połączoną poprzez zgrzewanie taśmą PCW jest wsuwana w 

profil. Taśma przytrzymuje folię, by nie wysunęła się z profilu. Profile (z aluminium i PCW) mocowane są przy 

pomocy nitów rozprężnych w odległości od 25 do 30 cm. Na koniec następuje przymocowanie obramowania.  

 

5.1.6.2. Blachy łączące  

Alternatywną metodą jest przymocowanie na zewnątrz wokół basenu cienkich blach łączących w kształcie litery 

„L”. Blachy mocowane są przy pomocy nitów rozprężnych w odległości od 25 do 30 cm. Tymczasowe 
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zamocowanie membran do blach następuje poprzez zgrzewanie wstępne (spinające). Na koniec następuje ostateczne 

zgrzewanie w procesie działania gorącym powietrzem.  

 

5.1.6.3. Nitowanie  

Stosując tę metodę należy przycinając wykładzinę dodać 10 cm na wysokość celem późniejszego wyłożenia na 

górną część muru. Wobec ciężaru folii i poprzez to trudności, by utrzymać je w danym miejscu, należy je przykleić 

przy pomocy kleju kontaktowego bezpośrednio do obmurza. Ostatecznie wystarczy wywiercić co 20 cm otwór  

o średnicy 5 mm w odległości co 3 cm od krawędzi basenu i na końcu osadzenie tam nitów.  

 

5.1.6.4. Zastosowanie silikonu 

Silikon pozwala na uzyskanie lepszej szczelności. 

 

5.1.7.  Postępowanie przy układaniu wykładziny 

5.1.7.1. Przygotowanie do układania wykładziny 

Elementy, które mają być utrwalone zgrzewaniem (syfon, przelew, otwór czopowy itp.), muszą tworzyć wraz z 

podłożem jedną całość. Należy pomyśleć o uszczelnieniu poszczególnych elementów, które mają zostać utrwalone 

oraz usunąć ewentualne nierówności w cemencie za pomocą szpachli. Należy założyć pierwsze uszczelki w 

kołnierzach współpracujących: syfonu, przelewów, otworów czopowych oraz mieszadeł. W celu uniknięcia 

tworzenia się fałdów kołnierze poszczególnych elementów wyposażenia montowane są na samym końcu. Należy w 

tym celu napełnić basen wodą, na razie do wysokości 30 cm. Należy ostrożnie oczyścić basen i skontrolować 

szybko ściany i dno basenu pod kątem ewentualnych nierówności, które mogłyby być widoczne pod wykładziną. 

Układanie membran jest proste, wymaga jednakże sprawności oraz pewnego wyczucia estetyki. W przypadku 

odnawiania starych basenów, przed zamocowaniem folii konieczne jest wyłożenie włókniny ochronnej, ewentualnie 

izolującej. Należy zwrócić uwagę na to, aby pasma włókniny ochronnej były rzeczywiście ułożone dokładnie na 

styk, tak aby nie wpływały na folię. Włókninę należy dociąć pod wymiar, a następnie przykleić do dna i ścianek. W 

tym celu należy używać kleju. Na tym etapie montowane są również profile mocujące z aluminium/PCW, 

ewentualnie blachy łączące. 

 

5.1.7.2. Ułożenie wykładziny 

Właściwa organizacja pracy odgrywa decydującą rolę przy układaniu wzmocnionych folii basenowych. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na cięcie, w celu uniknięcia nadmiernej ilości odpadów. Miejsca styku oraz spoiny należy 

zaplanować w miarę możliwości w taki sposób, aby znajdowały się one w narożnikach basenu. Inną możliwość 

stanowi dopasowanie się, zgodnie z zasadami geometrii, bądź też symetrii, do naturalnych osi ukształtowania 

basenu (długość, szerokość, wysokość itp.). Niezależnie od kształtu i wymiarów basenu stosuje się zasadniczo 

następującą kolejność prac:  

• wyłożenie ścian basenu; 

• wyłożenie dna basenu; 

• zgrzewanie pasm wzdłuż ścian basenu oraz ukształtowanie kątów; 

• zgrzewanie pasm ułożonych na dnie.  

Pasma folii należy układać w taki sposób, aby spoiny nie wypadały w miejscach utrwalenia elementów 

dodatkowych, gdyż uniemożliwiałoby to zamocowanie kołnierza zamykającego. 

 

5.1.7.3. Przygotowanie pasm poziomych 

W przypadku wszystkich metod układania zgrzewanie stanowi zawsze ostatnią czynność spośród tych, które należy 

wykonać. W trosce o estetyczny wygląd należy w przypadku ścian basenu umieścić spoiny w miarę możliwości w 

jego kątach. W tym celu przewiduje się dla każdego pasma zakładkę dla spoiny wynoszącą co najmniej 10 cm 

(wzdłuż szerszej krawędzi), a na boku, przy dnie basenu zagięcie wynoszące od 10 do 20 cm. Preferuje się przy tym 

układanie pasm poziomych, ponieważ unika się dzięki temu pionowych spoin (poza kątami), które często wyglądają 

niezbyt estetycznie. Stosując tę metodę można wyłożyć wszystkie ściany basenu za jednym razem, korzystając 

odpowiednio z dostępnych wysokości folii:  

• wysokości 1,65m, gdy ściany basenu nie są wyższe niż 1,40 m;  

• wysokości 2,05m, gdy ściany basenu nie są wyższe niż 1,90 m.  

• w przypadku, gdy wysokość ściany przekracza 2 m, płaska spoina na miejscu łączenia z pasmem poszerzającym 

staje się nieunikniona (można przy tym wykorzystać dno basenu jako podpórkę). Jeśli spoina ma pozostać 

niewidoczna z poziomu powierzchni, górna część wykładziny musi zakrywać pasmo poszerzające. 

 

5.1.8. Układanie folii na dnie basenu 

Cięcie należy przeprowadzić odpowiednio do dokładnych wymiarów dna. W przypadku całkowicie równych 

powierzchni dna lub basenów z opadającą (równomiernie) niecką basenową pasma można układać wszerz basenu, 

zmniejszając dzięki temu straty przy cięciu do minimum. Pasma należy zamocować na dnie basenu, wzdłuż jego 

obwodu, za pomocą nitów rozprężnych, umieszczonych w odstępach od 20 do 25 cm od siebie. Należy przy tym 

przytrzymywać membranę na swoim miejscu, stojąc na niej. Należy zwrócić uwagę, aby po wstępnym ułożeniu 

wszędzie występowała zakładka szerokości 5 cm, a następnie umocować prowizorycznie membranę, zgrzewając ją 
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wstępnie (spinająco). Pierwszą uszczelkę przy otworze czopowym należy wykonać przed ułożeniem membrany. 

Następnie wykonywane jest ostateczne zgrzewanie pasm na dnie basenu za pomocą gorącego powietrza. Po 

zakończeniu zgrzewania należy odnaleźć otwory kołnierza współpracującego otworu czopowego, wykorzystując do 

tego śrubokręt. Dzięki temu możliwe jest poprawne zamocowanie drugiej uszczelki przed zainstalowaniem 

kołnierza. Teraz należy odciąć nadmiar membrany. 

 

5.1.9. Wykonanie krawędzi pionowych 

Jak już uprzednio wspomniano, należy do wykonania brzegów basenu przewidzieć zakładkę wynoszącą od 10 do 20 

cm szerokości membrany, na całej długości pasma, aby zapewnić odpowiednie zakrycie. Należy przy tym zwrócić 

uwagę, aby spoina wypadała dokładnie w narożniku. Bardzo przydatna może okazać się przy tym listwa malarska. 

Wykonując narożnik należy rozpocząć od zgrzania obydwu stykających się pasm. Następnie odbywa się dokładna 

obróbka w formie cięcia pod kątem. 

 

5.1.10. Zestawienie pasm na dnie basenu 

Przy wykonaniu i ukształtowaniu ścian basenu należy w przypadku pasm umieszczonych na ścianach uwzględnić 

zakładkę wynoszącą 10 do 20 cm, wychodzącą nad dno basenu. W przypadku, gdy zakładka ta nie przebiegałaby 

równo, należy jej przebieg skorygować, odpowiednio ją docinając i wyrównując, ponieważ po napełnieniu basenu 

linia ta pozostaje względnie widoczna. Po cięciach korygujących należy umieścić pasma na ścianach w taki sposób, 

aby u spodu ściany, w kącie tworzonym pomiędzy dnem basenu a wykładziną umieszczoną na jego ścianie, 

pozostawała niewielka pusta przestrzeń. Dzięki temu, po napełnieniu basenu wodą membrana wykładziny napręża 

się odpowiednio, optymalnie zapobiegając tworzeniu się brzydkich fałd. W tym celu należy uprzednio dokładnie 

dopasować membranę do wyżej wymienionego kąta, a następnie lekko ją pociągnąć w stronę środka basenu. Zakres 

tego „przesunięcia” zależy od wysokości ściany basenu:  

• 2 cm w przypadku wysokości mniejszej niż 1 m;  

• 2,5 cm w przypadku wysokości od 1 do 1,5 m;  

• 3 cm w przypadku ścian wyższych niż 1,5 m.  

Wskazówka: w przypadku basenów z niecką do nurkowania należy zastosować średnią wysokość. Wzdłuż całego 

obwodu basenu należy zadbać o odpowiednie napięcie membrany i zamocować ją do dna basenu, zgrzewając 

gorącym powietrzem punktowo w odstępach co 50 cm. Następnie należy dokończyć układanie pasm na dnie  

i bokach basenu. 

 

5.1.11. Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe 

W przypadku stopni basenu i innych powierzchni, na których występuje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się, 

sugerowane jest wyłożenie ich folią o przeciwpoślizgowej fakturze powierzchni. Prefabrykowane pasma zgrzewane 

są przy pomocy gorącego powietrza, utrwalenie krawędzi wykonuje się płynnym PCW. 

5.1.12. Utrwalanie złączeń 

Po wykonaniu całkowitego wyłożenia basenu należy utrwalić złączenie pomiędzy wykładziną a osłoną 

obramowującą silikonem lub wielosiarczkiem, tak aby nie mogła tędy przedostawać się woda. Należy przy tym 

kierować się wskazówkami producenta. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ i BADANIAMI WYROBÓW ORAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 pod względem stanu technicznego, 

 jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiaru robót: 

 powierzchnia wykładanych ścian i podłoża folią – 1m
2
 

 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
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8.1. Odbiór robót rozbiórkowych 

Odbiór robót rozbiórkowych podlega odbiorowi końcowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 

 

8.2. Odbiór robót objętych zakresem opracowania 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Kosztorys inwestorski 

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

listopada 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB” 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
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 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

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

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

 PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 

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

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

 PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania” 

 PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH   

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie robót 

wykończeniowych w obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  

i odbioru Robót w zakresie robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia technicznego, 

ogólnobudowlanego w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku 

zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora  

w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi 

normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

6. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 

7. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 

zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00, zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

 Zabezpieczenie placu budowy 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

ST-00.00.00. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  

i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 

składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 

materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także 

przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 

nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 

drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek 

obustronny. Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 

 

Płytki ceramiczne 

Płytki powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu  

i składowania na budowie należy zabezpieczyć je prze wpływami wysokiej temperatury, wilgoci oraz 

nasłonecznienia. 
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Farby i lakiery 

Farby powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu  

i składowania na budowie należy zabezpieczyć je prze wpływami wysokiej temperatury, wilgoci oraz 

nasłonecznienia. 

 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT. 

 

4.1. Instalowanie wyrobów metalowych 45421160-3 

4.1.1. Elementy wymieniane na nowe 

Istniejące drabinki i słupki startowe basenowe należy wymienić na nowe w konstrukcji z polerowanej stali 

nierdzewnej wysokiej jakości. Należy wykonać pochylnię dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej ze 

stali nierdzewnej z poszyciem z blachy ryflowanej, balustrady z polerowanej stali nierdzewnej. 

 

4.2. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

4.2.1. Kładzenie płytek 

4.2.1.1. Przygotowanie zaprawy 

 Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.  

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy.  

 Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed zatwierdzeniem jej 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że 

stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają 

wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, 

wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 

urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 

wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  

 Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do 

czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej 

konsystencji. 

 

4.2.1.2. Układanie zaprawy 

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste.  

 Podłoże należy zwilżyć.  

 Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli 

temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący.  

 Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić 

do jej segregacji lub utraty składników. 

 

4.2.1.3. Układanie płytek 

 Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu stopnia 

zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji 

wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację szybkości jej 

wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z 

zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu 

procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie 

zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą (np. ATLAS 

UNIGRUNT), która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje 

proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej.  

 Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2m. Przykłada 

się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5mm.  

 Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną 

zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać.  

 Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. 

rozstawie co 1,5m. 

 Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości 

warstwy kleju 5mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W 

konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża.  
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 Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi 

usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie).  

 Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była 

widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 

 

4.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

 Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 

dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną 

długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2mm.  

 Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 

prostopadłych linii prostych.  

 Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe 

niż 2mm na 1m.  

 Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. Odrzucone 

elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.  

 Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 pod względem stanu technicznego, 

 jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

 

Tynki i płytki 

Kontrola jakości robót tynkarskich i płytkarskich polega na sprawdzeniu: 

- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy, 

- Receptury zaprawy, 

- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 

- Jakości zastosowanych płytek, 

- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki).  

 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1. Jednostki obmiaru robót: 

 tynki – 1m
2
 

 podłogi: płytki – 1m
2
 

 ściany: malowanie, lakierowanie powierzchni – 1m
2
 

 elementy wyposażenia – 1szt. 

 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych.  

 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Kosztorys inwestorski 

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
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 Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Umowa z Inwestorem 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika 

przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw. 

 PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

 PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 

 PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 

 PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – Określenie intensywności, ilości i 

rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 

 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową - Wymagania i metody badań 

 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 

 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-0.00.00. 

Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi się do wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie instalacji budowlanych. 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

 

1.2.1. Przedmiot Robót  

 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji budowlanych 

wykonanych zakresie określonym powyżej, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. instalacji i oddania jej do 

użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 

Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 

polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Lp. Nazwa 
Nr wg Wspólnego Słownika 

Zamówień 

8. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0 

9. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3  

 

1.3.Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 

zadania inwestycyjnego oraz należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i odbioru robót 

budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót 

 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Zastosowanie rozwiązań zamiennych musi być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia, armaturę 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogów sanitarnych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

W celu właściwego wykonania instalacji wewnętrznych wod.-kan. należy korzystać ze sprzętu wynikającego z 

założonej technologii robót. W szczególności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur 

stalowych, elektronarzędzia do wykonania przewiertów w przegrodach budowlanych i do mocowania rurociągów i 

innych elementów instalacji. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dowóz materiałów związanych z wykonaniem elementów instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wykorzystaniem 

samochodów skrzyniowych o nośności dostosowanej do ciężaru elementów takich jak części składowe przewodów 

wentylacyjnych i central wentylacyjnych. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 

długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe Materiały przewożone 

powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Rury i armaturę należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Rury miedziane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie należy wsuwać rur o 

mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak 

długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną 

częścią składowiska na równym podłożu na podkładach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach 

magazynowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU  SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, 

KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3 

 

5.1. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych. 

 elementy budowlano – konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 

 

5.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 

5.2.1. Prowadzenie przewodów 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-

01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny być układane 

kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o 

temperaturze powyżej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej 

wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z 

PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy 

odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, 

gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej 

+45°C. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów.  

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się 

dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają  

z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montaż 

przewodów; powinny wynosić minimum 2%. Technika montażu i mocowania rur zależy od rodzaju używanego 

materiału.  

 
5.2.2. Montaż syfonów odpływowych 

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 

przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od średnicy 

zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). 

Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę 

odpływową syfonu. Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z 

kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy 

włożyć jedną z manszet. 

 
5.2.3. Montaż przyborów sanitarnych i armatury 

Ostatnią fazą budowy instalacji jest montaż przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej. Sposób ustawienia 

przyborów sanitarnych wynika z funkcjonalności pomieszczenia. Przybory sanitarne mogą być montowane na 

ścianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na podłodze (wanny, miski ustępowe, bidety). Przybory 

przeznaczone do zawieszenia na ścianie montuje się na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych 
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wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur lub kształtowników. Przybory mogą 

być również umocowane za pomocą śrub wkręcanych w kołki drewniane osadzone w ścianie na zaprawie 

cementowej. Ciężkie przybory mogą być ponadto podparte z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura czerpalna 

jest montowana w powiązaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane są dwa sposoby instalowania armatury: na 

ścianie nad przyborem lub na obrzeżu przyboru. 

Końcowymi etapami montażu instalacji są próby działania. Część prób przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje 

się w formie protokołu. W instalacji wodociągowej końcowym etapem montażu jest próba szczelności. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  

I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd, obudową przewodów oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 

budowlane, 

b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji, 

c) w okresie gwarancyjnym 

 

6.2. Kontrola wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 

Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi WTWIO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe wewnętrzne 

przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Poziome 

przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. 

Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenie nie wykazują przecieków 

to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 

badania 

szczelności. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest dla: 

 przewodów rurowych 1mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do 

ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość 

zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy 

badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości 

przewodów wody zimnej, wody ciepłej. 

 kształtki, łączniki, zawory 1szt. dla każdego typu i średnicy 

 płukanie instalacji 1mb dla każdej średnicy rurociągu 

 przybory 1szt. 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki 

należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do obioru końcowego. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny  

 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w 

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. 

ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

 wykonywanie przejść dla przewozów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

 wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, - zgodność bruzdy z pionem, - zgodność 

kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji, w protokole należy określić zakres  

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 
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Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych  

w zamurowanych bruzdach, przewodów obudowanych płytami gipsowo – kartonowymi, uszczelnień przejść w 

przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla obioru końcowego (technicznego) jednak bez 

oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonywany zgodnie z projektem 

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

 sprawdzić zgodność wykonywania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzone w dzienniku budowy, 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 

zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W 

protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań 

odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy  
 

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

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

 instalację wypłukano, napełniono wodą, 

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności, 

 zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 

 dziennik budowy, 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

 obmiary powykonawcze, 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 protokoły wykonanych bada odbiorczych, 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano 

instalację 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

 instrukcję obsługi i gwarancje wbudowania wyrobów, 

 instrukcję  obsługi instalacji, 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmian, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Obiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 

braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny obiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 

stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w 

Lubartowie ul. Powstańców Warszawy 39, Lubartów, działka nr 34/1, 35/1, obręb 10 LUBELSKA, 

Instalacja ciepłej wody użytkowej” 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane 

rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 

Wymagania ogólne 

 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
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 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

 PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na 

ogień zewnętrzny 

 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999 

 PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 

materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999 

 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 

materiałów 

 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 

produktów rozkładu i spalania materiałów 

 PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 

drogach pożarowych 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

 PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 

stosowanych w wymaganiach 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 

Wymagania ogólne. 

 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1:Postanowienia ogólne. 

 PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 PN 83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winyli i polietylenu. 

 PNE-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

 PNE-EN ISO 15874- 2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury 

 PNE-EN ISO 15874- 1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki 

 PNE-EN ISO 15874- 3:2004(U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 

 PNE-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

 PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 PN:EN 1519-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN:ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 

(PE). Część 2:Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 PN:EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 

1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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 PN:ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Polipropylen (PP). Część 2:Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

 PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

 PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 

 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru 

 PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

 PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 

 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

 PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1) 

 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

 PN-91/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

 PN-77/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

 PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

 PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

 PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

 PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 

 PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 

 PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 

 PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wymiary. 

 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

kompakt. Główne wymiary. 

 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

dziecięcych. Główne wymiary. 

 PN:EN 997:200 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

 PN:EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacje do wanien z hydromasażem. 

 PN-EN 1253-5:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem 

cieczy lekkich. 

 PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery plastyczne. 

 PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH - ST 05.00.00. 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż 

osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie 

obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej 

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 

związanych z: układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 

rozdzielnicami, montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: kompletacją wszystkich 

materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu 

przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 

instalacyjnego itp.),ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji, ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 

ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), wykonaniem 

oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element 

instalacji elektrycznej, nie dotyczą: wysokonapięciowych reklam świetlnych zasilanych niskim napięciem 

(nazywanych neonówkami), urządzeń z reklamami świetlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napięciem 

znamionowym o wartości większej niż 1kV w stanie, bezobciążeniowym lecz nieprzekraczającej 10kV. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. a także podanymi poniżej: 

 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego 

wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a 

także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i 

rozliczeń. 

 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 

wymagań. 

 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z 

kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 

techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 

specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 
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który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

 

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

wyrównania potencjału. 

 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 

wybrane miejsce. „Przewody powinny być oznaczone zgodnie z EN 60446. Jeżeli niezbędna jest identyfikacja 

zacisków, to powinny być one oznaczone zgodnie z EN 60445". „Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu 

nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego 

HD 60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z 

dokumentem wieloczęściowym HD 60364". Oprzewodowanie powinno kończyć się w:puszce, która spełnia 

wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) 

zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce; lub urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania 

bezpośrednio do systemu oprze wodowania, w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być 

użyta dla kilku opraw oświetleniowych. 

 

Przewód neutralny - „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i 

ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu PEN 826-13-25)]". 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 

wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

przepusty kablowe i osłony krawędzi, drabinki instalacyjne, koryta i korytka instalacyjne, kanały i listwy 

instalacyjne, rury instalacyjne, kanały podłogowe, systemy mocujące, puszki elektroinstalacyjne, końcówki 

kablowe, zaciski i konektory, pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 

przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 

energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 

budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 

Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego - „Złączem instalacji oświetlenia zewnętrznego jest punkt jej zasilania 

energią elektryczną przez dostawcę lub początek obwodu zasilającego wyłącznie instalację oświetlenia 

zewnętrznego". 

 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła emitowanego przez jedną 

lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia 

lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia 

do sieci zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp". 

 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 

elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą 

zapewnia odpowiednia obudowa. 

 

Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu 

odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), 

urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być 

wspólny dla różnych obwodów. 

 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 

urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
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specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 

r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu  

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

1.8. Nazwy i kody: 

Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

spełniania tych samych właściwości technicznych, 

przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie 

akceptacji projektanta). 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 

budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 

dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 

metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, 

niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 

temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z 

tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 

poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z 

tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur 

gładkich: od Ø16 do Ø63mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200mm2) natomiast 

średnice typowych rur karbowanych: od Ø16 do Ø54mm. 

  

2.2.2. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych: 

 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą 

wkrętów lub „pazurków". 

  Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu 

(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

  Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5mm2. 

  Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

  Podstawowe dane techniczne: 

  napięcie znamionowe: 250V; 50Hz, 

  prąd znamionowy: do 10A, 

  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44. 

 

2.2.3. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych  

i natynkowo-wtynkowych: 

  Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

  Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

  Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 

podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

  Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od  

1,5-6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

  Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

  Podstawowe dane techniczne gniazd: 

  napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50Hz, 

  prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

  prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 

2.2.4. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie przygotowanego projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej: 

  dobór opraw i źródeł światła, 

  plan rozmieszczenia opraw, 

  rysunki sposobu mocowania opraw, 

  plan instalacji zasilającej oprawy, 

  obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

  zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 

pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem 

elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
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przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze 

od 750V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych 

oraz 300V w pozostałych przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: zastosowano oprawy typu LED 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał 

stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

  zwykła IP 20 

  zamknięta IP 4X 

  pyłoodporna IP 5X 

  pyłoszczelna IP 6X 

  kroploodporna IP X1 

  deszczodporna IP X3 

  bryzgoodporna IP X4 

  strugoodporna IP X5 

  wodoodporna IP X7 

  wodoszczelna IP X8 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości wskazane 

odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

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

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie 

„K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 

poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 3 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 

15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze ST i umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów oraz jakość wykonanych robót. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 

5.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 

Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta 

sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
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Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów  

1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 

wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 

ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 

lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej 

i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 pkt. 6 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu 

i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 

 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

 poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

 pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 

wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MQ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji 

instalacji o napięciu 1kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 

normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 

jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6,5 Wykonawca wykona pomiary natężenie światła i  przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzający 

zgodność wykonanych pomiarów z normami oświetleniowymi. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 

dokumentacji i tak: 

 dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

  dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych włączników i gniazd wtykowych 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru  

i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 

odpowiednich robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór końcowy 
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Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i 

zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

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

na podstawie: 

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

zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 

uwzględniają również: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

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

uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót na wysokości do 4m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 

uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 

demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw 

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1.PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

2.PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

3.PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

4.PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje. 

5.PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

6.PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

7.PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

8.PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

9.PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
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ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

10.PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne-Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym. 

11.PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

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

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

13.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

14.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

15.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

16.PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

17.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

18.PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

19.PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

20.PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

21.PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

22.PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

23.PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

24.PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 

zasady systemu alfanumerycznego. 

25.PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

26.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

27.PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

28.PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

29.PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

30.PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. 

31.PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

32.PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

(Zmiana A1). 

33.PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

34.PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

35.PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

36.PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 

V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

37.PN-E-93207:1998/Az1: 1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

38.PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 

230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

39.PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 

budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

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

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 


