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1. WSTĘP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
Rodzaj przedsięwzięcia: Roboty budowlane
Nazwa:  „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 
oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek 
diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami 
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w 
budynku „A”
Lokalizacja: Wrocław ul.Hirszfelda 12 dz. nr 9 i 10 obręb Południe, AM-23,
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest:
–  wykonanie projektów budowlano- wykonawczych
– zagospodarowanie działki nr  9 i 10 dla budowy budynku „L”w którym zostaną 
umieszczone:Przychodnia , Zakład Brachyterapii , Dział Diagnostyki Obrazowej Chorób 
Gruczołu Sutkowego,Oddział Radioterapii Stacjonarnej, Oddział Chemioterapii 
Stacjonarnej , Oddział Chemioterapii Dzienny 
–  przebudowa budynku „H”
– przebudowa kotłowni w budynku „A”
– budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej
Zamawiający powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowiąże się do
właściwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na
podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, jaką jest budowa, w
tym:
o wykonanie prób końcowych,
o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
o rozruch instalacji i rządzeń
o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji
instalacji i instrukcji ppoż.,
o uzyskanie, w imieniu Zamawiającego ( jeśli Zamawiający wyrazi taką wolę w formie 
pisemnej do miesiąca  przed zakończeniem inwestycji)  pozwolenia na użytkowanie 
obiektu (m.in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną 
dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami).
Informacje o terenie budowy
Obiekty będące tematem niniejszego opracowania zlokalizowane są na terenie 
Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego mieszczącego się  na terenie dz. nr 9 i 10 obręb 
Południe, AM-23, zlokalizowanych między ulicami:Gwiaździstą, Kruczą, Pl. Hirszfelda, 
Zielińskiego a Szczęśliwą. Na terenie działki zlokalizowane są obiekty związane z 
działalnością Centrum Onkologicznego oraz parkingi dla samochodów osobowych. 
Całość działki ogrodzona, z pięcioma bramami wjazdowymi. Na terenie DCO 
zlokalizowane są budynki związane z działalnością Centrum.  Budynki sprzed II wojny 
światowej oraz z lat 70-90 ubiegłego stulecia. Na terenie dwóch działek nr 9 i 10 
zlokalizowanych jest 9 budynków szpitalnych oraz obiekty towarzyszące (barak 
gospodarczy, transformatorownia, zbiornik tlenowy, agregat prądowy). Obiekty od 
parterowych do maksymalnie cztero- piętrowychNa teren Centrum prowadzi 5 bram 
wjazdowych trzy od ul. Zielińskiego i dwie od         ul. Gwiaździstej. Na terenie DCO 
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zlokalizowana jest  sieć dojazdów i chodników o nawierzchni: tłuczniowej, betonowej i 
asfaltowej. W północno-wschodniej części działki funkcjonuje parking dla samochodów 
osobowych.  Miejsca parkingowe o nawierzchni tłuczniowej nie wydzielone liniami.
Działka DCO bez znaczących przewyższeń terenu. Na terenie DCO znajdują się drzewa i 
krzewy. W rejonie projektowanej rozbudowy niska zieleń ozdobna.
Działka DCO w pełni uzbrojona w sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii kablowa zasilającą niskiego napięcia,

         teleinformatyczna.  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest
         poprzez zewnętrzne hydranty p.-poż. Zasilanie budynków w c.w., c.o., i c.t. 
         z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku „A”. W celu dostosowania
         istniejącej kotłowni do nowych warunków (dobudowy nowego budynku „L”)
         należy przewidzieć modernizację istniejącej kotłowni w budynku „A”

Wjazd na teren budowy istniejącymi bramami. Obsługa budowy w media z istniejących i 
projektowanych przyłączy.
1.1 Organizacja robót budowlanych
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót,
zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
1.3 Określenia podstawowe
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.
b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez
Wykonawcę przedmiotu zadania.
c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
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niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.
e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
g). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).
h). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie
ustalono PN).
i).Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym.
j). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem
robót.
k). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejącego 
budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. 
Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych 
m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:
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ST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 WYKONANIE NASYPÓW

ST 4.0  ROBOTY BETONOWE

ST 5.0 ZBROJENIE

ST 6.0 MUROWE

ST 7.0  KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST 8.0 IZOLACJE

ST 9.0 TYNKI

ST 10.0 OKŁADZINY

ST 11.0 MALARSKIE

ST 12.0 POSADZKI

ST 13.0 INSTALACJE WOD-KAN

ST 14.0  INSTALACJE CO I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

ST 15.0 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

ST 16.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST 17.0 NAWIERZCHNIOWE
Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego 
Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 
GRUPA 2   45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA   45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne  roboty specjalistyczne 

KATEGORIA  45262700-8  Przebudowa budynków 
 
GRUPA 3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
KLASA    45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KATEGORIA 45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 

opraw elektrycznych 
KATEGORIA  45314310-7  Instalowanie sieci strukturalnej 
KLASA   45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
KATEGORIA 45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
  45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania  
   45331210-1  Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 
KATEGORIA 45332000-3  Kładzenie upustów hydraulicznych 
   45332200-5  Hydraulika 
 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
 GRUPA 4        45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KLASA            45410000-4  Tynkowanie 
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KLASA           45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

KATEGORIA 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
KLASA           45430000-0  Pokrywanie ścian i podłóg 
KATEGORIA 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
KLASA           45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
KATEGORIA 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 
                         45442100-8  Roboty malarskie 

2.1 ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI
Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą 
zapoznać się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności należy zwróci uwag 
na :granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora i 
przeznaczonego dla celów inwestycji granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz 
wszelkich obiektów towarzyszących, także podziemnych kolizje z istniejącym 
drzewostanem koniecznym do zachowania kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie 
podlegającym przebudowie lub likwidacji wpływ wykonywanych prac na sąsiednie tereny, 
w szczególności ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu sąsiednich obiektów 
Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada znajomo terenu, na którym 
będą prowadzone prace, znajomo sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wyników 
bada gruntu, wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań 
specyficznych dla eksploatacji budynków. 
Wykonawca powinien uzyskać także wszelkie dane odnośnie wymogów służb 
porządkowych w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.
2.2. Dokumentacja
Dokumentacja inwestycji  dostępna będzie do wglądu dla Oferentów w czasie 
opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony w Internecie zgodnie 
z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Dokumentacje projektową Wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Programie funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inwestora.
Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w
zakresie:
- organizacji i prowadzenia Robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich,
– zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową.
Ubezpieczenie kontraktu
Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia 
powinien być zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robót budowlano – 
montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmować:
- Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, 
maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po 
szkodzie;
- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych  z 
tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim;
- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi
Zamawiającego i Wykonawcy;
- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych.
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Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na 
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, 
w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, 
huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Jeśli dokumentacja 
projektowa ST lub Projektant przewidują możliwość
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty.
6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową,  ST i PFU
Podstawą wykonania i wyceny robót jest  program funkcjonalno-uzytkowy, dokumentacja 
projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami
obowiązującymi.
Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej
dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o 
zamówieniach publicznych dopuszcza się stosowanie innych - równorzędnych pod 
względem technicznym, technologicznym i kosztowym - niż podane w projekcie oraz w 
specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji / urządzeń i wyposażenia -pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autorów branżowej dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zapytania dotyczące kryteriów równoważności urządzeń materiałów 
wyposażenia powinny być przedstawione w formie pisemnej przed złożeniem oferty 
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w trakcie prac budowlanych 
dopuszcza się tylko po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawca  może  zaoferować  produkty  „równoważne”  z  tym,  że  obowiązkiem 
Wykonawcy  jest  wykazanie,  że  oferowane  produkty  posiadają  parametry  techniczne  i 
jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach 
przetargowych.
Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione 
przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie 
badania ofert.
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  oraz  dostarczy  i  zainstaluje  sprzęt  i  wyposażenie  nowe  pod  wszelkimi 
względami kompletne i gotowy do użytkowania i spełniający niniejsze wymagania.
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PFU nie należy traktować jako dokumentacji wyczerpujące. Wykonawca prac powinnien 
przyjąć powyższy fakt na etapie opracowywania projektów budowlanych, wykonawczych 
oraz prowadzenia prac budowlanych
6.2 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor 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 rozważana 
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
7.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
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zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
7.1 Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
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 będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane
i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
7.2 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.
7.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych.
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
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zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 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 jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził,
-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót,
-propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
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8.2 Księga obmiaru
Jeśli zamawiający sobie zażyczy należy zaprowadzić Księgę obmiaru która stanowi
stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech
punktach następujące dokumenty:
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-protokoły przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.
- Raporty o postępie Robót
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły 
podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania 
sprawozdań, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i 
elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje:
- opis zakresu i rodzaju prac,
- szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją,
- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,
- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń,
-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru,
robotników,
-wykaz użytego sprzętu,
- wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót,
- wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót
zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat,
- kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku,
- szczegółowy program Robót na następny miesiąc,
- wykaz istotnych wydarzeń,
- wykaz spraw zaległych,
- wykaz reklamacji i zadań,
- podsumowanie i propozycje,
- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 
sporządzanego na okoliczność kontroli,
- inne, wg życzenia Zamawiającego.
8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
9.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
9.2 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
9.3 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
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.
10.ODBIORY
10.1 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 ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
10.2Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
10.3Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru
końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
-specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i księgi obmiaru,
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
-zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja.
10.5 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Zakłada ise że Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozliczana będzie  jako cena 
ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość przedmiotu umowy . Cena 
ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak również niezbędne z punktu 
widzenia wiedzy technicznej. Zamawiający zakłada że Wykonawca posiada niezbędną 
wiedzę technologiczną i doświadczenie umożliwiające mu wycenę prac znając cel 
zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach technicznych
Cena ryczałtowa obejmować będzie:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
Zakłada  się, że Wykonawca weźmie pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 
niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z
koniecznością wykonania  całości robót objętych Umową. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym 
nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i 
kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w 
rachubę w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich 
pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, 
koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie 
wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy 
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia będzie 
opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy podać osobno. Zaleca się 
konieczność wykonania wizji lokalnej w terenie
 Zakłada się że realizacja robót na podstawie projektów budowlanych wyceniona zostanie 
obmiarowo.  W takim przypadku podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZĄCYCH
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 
rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego 
zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.
Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być
ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.
13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
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zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności:
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży
w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy.
15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych.
b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
-możliwością powstania pożarów
-hałasem.
16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
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.
17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
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 uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest 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 Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 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.
18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
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a). SIWZ dla zadania: „ „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na 
potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni 
wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z 
modernizacją kotłowni w budynku „A”
b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem
robót
c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania
d). normy
e). aprobaty techniczne
f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
21. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy
przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:
-europejskie aprobaty techniczne
-wspólne specyfikacje techniczne
-Polskie Normy przenoszące normy europejskie
-normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy
zharmonizowane
-Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
-Polskie Normy
-polskie aprobaty techniczne
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności:
1. Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - 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.
3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 – Rozporządzenie 
ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie
4. Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16
lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
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5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych
6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych
7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach.
8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych
9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 
66, poz. 436).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu 
zagospodarowania przestrzennego.
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty rozbiórkowe
(CPV  451 112 20-6)

ST 1.0

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

21



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 

rozbiórkowych  w zakresie zadania  „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy 

ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na 

potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni 

wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z 

modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi:

- Rozebranie części  baraku gospodarczego 

- Rozbiórki elementów  betonowych – wejścia do budynku „H” od strony parkingów

- Rozbiórki  istniejących dróg dojazdowych

- Przeniesienie sieci, przyłączy i instalacji kolidujących z przedmiotową inwestycją

- Rozbiórka ogrodzenia kolidującego z inwestycją

- Rozebranie   obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynku „H”

- Rozebranie wejścia do windy w budynku „H”

- Wykucie otworów  w ścianach z cegły

- Demontaże elementów wykończeniowych i stolarki

- Wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 
a mianowicie 

a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi

b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
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d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych 
przepisów bhp, p-poż , wiedzy i sztuki budowlanej.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały rozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w 
dokumentacji projektowej.

2.2  Zakres  asortymentowy
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  możliwy do jednoznacznego 
określenia w trakcie realizacji prac.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne 
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych.

Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i 
urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, 
pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

4.2 Transport  materiałów rozbiórkowych
Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z 

wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym 
wysypywaniem i utratą. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Zakres robót i technologia zostanie w sposób bieżący uzgadniana na 
budowie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace rozbiórkowe będą wykonywane w 
czynnym obiekcie. Organizacja robót powinna uwzględniać potencjalne  przerwy w robotach 
rozbiórkowych, transport wewnętrzny wynikający konieczności ręcznego przemieszczania 
materiałów rozbiórkowych i demontażowych oraz ograniczony plac budowy.

Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na  organizację pracy Zamawiającego i 
dostosować koordynację rozbiórek do użytkowania obiektów zlokalizowanych w pobliżu 
budowy.

5.2 Wytyczne prowadzenia robót

Prowadzenie robót rozbiórkowych należy powierzyć   firmie posiadającej  doświadczenie  w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej   odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia 
tego typu robót.
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach
• Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku  przyobiektowym.  Inne  materiały  poddawać  selekcji  na  bieżąco  i  możliwie 
szybko usunąć  lub zagospodarować
• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku 
przed  przypadkowym  wypadnięciem  z  pojazdu,  oraz  czystość  kół  pojazdów.   Materiały 
uzyskane  z  rozbiórki  należy  utylizować  (wywóz  na   wysypisko,  przekazanie  do  firm 
likwidujących materiały szkodliwe dla  środowiska)
• Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie 
BHP i p.poż. Do wykonywania  robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym 
stanie  technicznym.  Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest  niedopuszczalne.  Ze 
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą 
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
• Szczególną  uwagę należy  zwrócić  na  stosowanie  przez  pracowników zabezpieczeń 
chroniących  ich  przed  upadkiem  z  wysokości  m.  in.  szelek  bezpieczeństwa  z  linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych
• Niedopuszczalne  jest  usuwanie  materiałów  rozbiórkowych  z  poszczególnych 
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy 
• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, 
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp. 
• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych
• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieżąco sprawdzać kierownik budowy
• Z   uwagi  na  możliwość  przeciążenia  stropu  materiał  rozbiórkowy  powinien  być 
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie
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• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niższych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować. 
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione.
• Podczas  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  przepisów  BHP 
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr  47/2003 poz.401 
• Pracownicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  muszą  być  zabezpieczeni  w sprzęt  ochrony 
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa
• Przerwy w pracy należy urządzać  o tej  samej  porze  dla  wszystkich   pracowników 
prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu 
budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster) 
• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ”
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE”
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI”

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.07 „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i 
autorów dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe zostaną określone na podstawie dokumentacji projektowej .

8. ODBIÓR  ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”

 8.2 Uznanie robót za poprawne
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczególności podlega :

1. zgodność z dokumentacją techniczną

2. rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

3. prawidłowość wykonania

8.3  Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :

a)   odbiorowi częściowemu technicznemu

b)   odbiorowi końcowemu

8.4 Odbiór  częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności :

1. rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami

2. uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń

3. Dzienniki  budowy   i Księgi obmiarów

4. ustalenia technologiczne

5. protokoły odbiorów częściowych technicznych 

6. inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

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

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Ogólne przepisy bhp i p-poż

Projekt organizacji robót rozbiórkowych  opracowany przez Wykonawcę
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty ziemne

ST 2.0
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         1. WSTĘP
         Przedmiot i zakres  specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych 
dla zadania: „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 
67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby 
jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz 
z  elementami  infrastruktury  technicznej  i  zagospodarowaniem  terenu  wraz  z 
modernizacją kotłowni w budynku „A””
Roboty ziemne są wykonywane w zakresie jn.:
-Wykopy pod fundamenty budynku
- Wykopy pod utwardzenia chodniki, dojazdy, parkingi
- Przemieszczenia mas ziemnych
-  Wykopy dla przełożenia sieci i przyłączy kolidujących z inwestycją
-Wykopy  pod  przyłącza  sanitarne,  deszczowe,  wodociągowe,  co,  cwt, 
elektroenergetyczne , teletechniczne
-Umocnienie wykopów o gł. > 1,0 m
- Zasypki wykopów
-Korytowanie pod dojazdy chodniki i parking
- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

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

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 
kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
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Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  będących  tematem  niniejszej 
specyfikacji są:
-grunt wydobyty z wykopu
-grunt do zasypki z odkładu
- grunt dostarczony na plac budowy 
Materiały  powinny  być,  takie,  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inne,  o  ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.
3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  0.0  -  Wymagania 
ogólne. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub 
przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
a). koparka,
b). spycharka,
c). ubijak do zagęszczania,
d). zagęszczarka.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

              4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport  gruntu  z  wykopu  będzie  się  odbywać  samowyładowczymi  środkami 
transportu.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

               5.     WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania  się  z  dokumentacją  geotechniczną,  stanowiącą  część  dokumentacji 
projektowej.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją 
geotechniczną a  stanem stwierdzonym w podłożu,  należy bezzwłocznie  powiadomić 
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie 
budowy  urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste 
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położenie.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a 
faktycznym  położeniem  urządzeń,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora 
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie  wykopów  może  nastąpić  po  wykonaniu  robót  przygotowawczych  i  po 
wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram  i  technologia  prowadzenia  robót  ziemnych  powinny  zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub 
dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną 
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich 
eksploatację.

5.2 Odspojenie i  odkład urobku 
Odkład  urobku  powinien  być  dokonywany  tylko  po  jednej  stronie  wykopu,  w 
odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
a). bezpieczną  odległość  (w  pionie  i  w  poziomie)  od  przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
natrafienia  na  urządzenia  nie  oznaczone  w  dokumentacji  projektowej  bądź 
niewypał,  należy  miejsce  to  zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie  na głębokościach i  w miejscach,  w 
których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, 
w  czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego,  należy  prowadzić  ciągłą  obserwację 
odspajanego gruntu.

c). w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować 
odpowiednie przykrycie wykopu

d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia 
lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków

e). należy prowadzić  ciągłą  kontrolę  stanu obudowy,  w szczególności  rozparcia  lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu)

f). należy  instalować  bezpieczne  zejścia,  przestrzegać  usytuowania  koparki  w 
odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu
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g). jeśli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe,  to  należy 
natychmiast  przerwać  pogłębianie  wykopu,  opanować  upłynnianie  gruntu 
i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne

h). obudowę  należy  zakładać  stopniowo  w  miarę  pogłębiania  wykopu,  a  w  czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać

5.3 Podłoże 
Podłoże  naturalne  powinien  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej 
wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B—02480.  Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad  założone  rzędne  wykopu  o  grubości  co  najmniej:  przy  pracy  spycharki, 
zgarniarki  i  koparki  wielonaczyniowej  -  15  cm,  przy  pracy  koparkami 
jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+/-3 cm.  Nie wybraną,  w odniesieniu  do projektowanego poziomu,  warstwę gruntu 
należy  usunąć  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie 
wymaganej  dokładności  wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed 
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.

5.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. 
Opis podsypki i obsypki rurociągów znajduje się w ST 18.0.
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  rurociągów  dokonuje  się  gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami 
z  zagęszczaniem  do  wymaganych  parametrów  w  projekcie  i  umowie  przy  użyciu 
ubijaków  płytowych  w  sposób  uniemożliwiający  uszkodzenie  elementu 
konstrukcyjnego.
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej 
strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie 
różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że 
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.
Uszkodzony  element  konstrukcyjny  sprzętem  do  zagęszczania  zasypek  i  nasypów 
będzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia.

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

32



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

Zastosowany  sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie  powinien  oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. 
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.

5. 5Zakres robót przygotowawczych 
a). Zapoznanie  się  z  planem  sytuacyjno  -  wysokościowym,  naniesionymi  na  nim 

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót 
liniowych  oraz  z  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
c). Przygotowanie  i  oczyszczenie  terenu  poprzez:  usuniecie  gruzu  i  kamieni, 

wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.
d). Zdjęcie  warstwy  darniny  i  ziemi  roślinnej  z  powierzchni  terenu  w  miejscu 

przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie
e). Wykonanie  niezbędnych  dróg  tymczasowych,  zasilania  w  energię  elektryczną 

i wodę oraz odprowadzenie ścieków
f). Dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu 

budowlanego
5.7 Zakres robót zasadniczych 

5.7.1 Wykopy i ich zabezpieczenie
Warunki gruntowo - wodne
Opinia dotycząca  określenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego w 

miejscu planowanej inwestycji została wykonana przez GeKo, geologia,ekologia, 

konsulting z Wrocławia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

     Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U. nr 126,

     poz. 839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia

     obiektów budowlanych, ze względu na rodzaj inwestycji i panujące warunki

      gruntowo-wodne wstępnie należy zaliczyć ją do II kategorii geotechnicznej.

     Podłoże na terenie inwestycji charakteryzuje się występowaniem gruntów   

        nieprzydatnych ( (nasypy niekontrolowane i grunty spoiste) i dostatecznej

        przydatności jako podłoże budowlane. Występowanie wody gruntowej

        nawiercono na głębokościach 3,0 i 4,2-4,7 m ppt. Statyczne zwierciadło wody

        stabilizuje się na głębokości 2,04 m ppt.

Rzędne  dna  wykopów  określi   projekt  budowlany  .  Ściany  wykopów  mogą  być 
pionowe lub nachylone, zależnie od głębokości wykopu.
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W  wykopach  fundamentowych  wykonywanych  mechanicznie  ostatnią  warstwę,  o 
miąższości  0,3  -  0,6  m  (w  zależności  od  rodzaju  gruntu),  należy  usunąć  z  dużą 
ostrożnością  niekiedy  nawet  ręcznie  i  pod  nadzorem  geologiczno-inżynierskim.  W 
przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i 
w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe, grunt należy wymienić.
Fundamenty budynku zaprojektowano jako żelbetowei posadowiono na poziomach –
poniżej poziomu terenu, zgodnie ze wskazaniami projektu budowlanego
Wykopy pod przyłącza
Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonać zgodnie z zachowaniem właściwych 
rzędnych ich dna i spadków.
Trasowanie i niwelację dna kanałów należy prowadzić zgodnie z normą branżową: BN-
83/8836-02.
Trasy  rurociągów  grawitacyjnych  i  ciśnieniowych  winny  być  wytyczone  w  terenie 
przez uprawnione służby geodezyjne.
Trasę  rurociągu  cisnieniowego  należy  oznaczyć  w  terenie  taśmą  lokalizacyjną  z 
tworzywa sztucznego o szerokości 200 mm ułożoną na wysokości 20 cm nad grzbietem 
rury.
W rejonie  sieci  uzbrojenia  podziemnego roboty ziemne należy prowadzić  ręcznie  z 
zachowaniem odpowiedniej ostrożności. 
5.7.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  terenu 
Wszystkie  przyłącza  będą  montowane  w  wykopach  otwartych.  Wszelkie  kolizje  z 
istniejącymi  rurociągami  bądź  kablami  należy  zabezpieczyć  przez  podwieszenie 
istniejących przewodów. 
5.8 Uwagi końcowe 
Po  zakończeniu  budowy  należy  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego  (w  tym 
humusowanie  terenów  zielonych  i  obsianie  ich  trawą,  usunięcie  wszelkich  innych 
uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

              6.       KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  0.0.  „Wymagania 
ogólne".
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz 
czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1  Dokładność wykonania robót:
-Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm
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-Pochylenie  skarp  wykopów  nie  powinno  się  różnić  od  projektowanych  pochyleń 
więcej niż 10%
-Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm

6.2  Kontrola jakości robót
Kontroli podlega:

1 wykonanie wykopu i podłoża
2 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
3 stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

pracach w wykopie,
4 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
5 jakość gruntu przy zasypce, 
6 wykonanie zasypu,
7 zagęszczenie,
8 odwodnienie wykopów.

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa 
tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów
1 Pomiar gabarytów wykopu
2 Pomiar rzędnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar równości skarp

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w 
odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwość

5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża 
gruntowego    i każdej ułożonej warstwy, w 
miejscach id głębokości określonych w 
specyfikacji szczegółowej

               7.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegółowe:

- objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
wymiarów  (przekroje  poprzeczne,  profile  podłużne  wykopów  i  nasypów)  w  m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego,
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- objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się 
zgodnie z niżej podanymi zasadami:
-  pochylenie  skarp  wykopów  przyjmować  należy  w  zależności  od  kategorii  gruntu:  w 
gruntach  sypkich  -  1:1,5  dla  skarp wykopów o głębokości  do 2,0 m i  1:1,75 dla  skarp 
wykopów o głębokości do 3,0 m.
- wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu,
- wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 60 m w kierunku 
ścian wykopu,
-  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  umocnionych  należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 15 m w kierunku 
ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 
m)
-  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  umocnionych  należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów powiększonym o 0, 75 m w kierunku 
ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany,
-  Szerokość  dna  wykopu  o  ścianach  pionowych  dla  rurociągów  mierzona  w  świetle 
nieumocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla:

- Ø 50-150 - 0,80 m

- Przy wykonywaniu  wykopów o ścianach umocnionych  podane wymiary szerokości  należy 
zwiększyć o 10 cm.

- Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów, liczona w 
centymetrach, powinna wynosić:

- S = Ø + 2x20 cm dla średnic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla robót ziemnych – jak w przedmiarze.

               8.     ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Zasady szczegółowe
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Proces odbioru powinien obejmować:
- sprawdzenie dokumentacji  powykonawczej  w zakresie  kompletności  i  uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych,
- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
- sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

               9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
-zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,
-zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),
-wykonanie  wykopów  kontrolnych  w  celu  odkrycia  istniejącego  uzbrojenia 
podziemnego,
-zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),
-odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie ,
-przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy
-przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy
-wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem
-rozplanowanie gruntu z wykopów
-wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,
-wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
-wykonanie kładek dla pieszych,
-wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
-umocnienia  wykopów w niezbędnym zakresie,  zapewniającym bezpieczne  warunki 
realizacji robót,
-ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu
-odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych
-oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów,
-wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
-opłaty za wysypisko, utylizacja
-zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach
-rozścielenie warstwy humusu 
-plantowanie humusu na czysto
-koszty badań,
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-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

              10.      DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego budynku H  położonego przy ul. 

Gwiaździstej  67-65  oraz  dobudowa  od  strony  ul.  Szczęśliwej  budynku 
przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu 
Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót zatwierdzona przez Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy: 
Numer normy polskiej 

i odpowiadającej jej 
normy europejskiej 
i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 
ogólne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady 
obliczeń.

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania  i 

badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów
BN-70/8931-05 Oznaczania  wskaźnika  nośności  gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych.
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PN-66/B-06714 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  kamienne, 
budowlane. Badania techniczne.

PN-8 l/B-03 020 Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne:
Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót  oraz inne obowiązujące PN (EN-
PN), a w szczególności:
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 

Dz.U.  Nr  126,  poz.  839  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków 
posadowienia obiektów budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 
póz. 1150.

c). Ustawa z  dnia  3.02.1995 r.  o  ochronie  gruntów rolnych  Dz.U Nr  16  póz  78  z 
późniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - 

Prawo wodne,
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 
Roboty  należy  prowadzić  z  uwzględnieniem  wymogów  BHP  określonych 
obowiązującymi przepisami, a w tym: 

             g).   Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wykonywanie nasypów

ST 3.0

1. WSTĘP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotycz

P

ce
wykonania i odbioru nasypów w ramach inwestycji:„Przebudowa  istniejącego budynku H 
położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku 
przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu 
Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem 
terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A” wyszczególnionych w  ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.1,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie prac przy budowie  wymienionych w podpunkcie 1.1.i obejmuje wykonanie nasypów.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 000 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz

1

ce robot
Ogólne wymagania dotycz

O

ce robót podano w ST 00 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Ogólne wymagania dotycz

O

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 
pkt 2.
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia

G

ć wymagania określone 
w PN-S-02205 :1998 [4].
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz

O

ce sprzętu określono w ST 00 pkt 3.
Wykonawca jest zobowią

W

zany do 

z

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania jak te w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
Do zagęszczania nasypów z uwagi na  zakres robót nale

D

ży uż

ż

ywać walców oraz 

y

ubijaków 
mechanicznych
U

U

żywany sprzęt nie mo

ż

że spowodować uszkodzenia przebiegają

u

cego uzbrojenia w miejscu 
realizowanych robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz

O

ce transportu podano w ST 00  pkt 4.
Transport gruntu powinien odbywa się samochodem samowyładowczym.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w 
ST .00 pkt 1.5.9.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoż

5

a
Przed przyst

P

ąpieniem do robót wykonawca jest zobowi

ą

ązany do skontrolowania wska

ą

nika 
zagęszczenia gruntów rodzimych zalegaj

z

ących w górnej strefie podłoż

ą

a nasypu. Je

a

żeli wartość 
wskaź

w

nika jest mniejsza od Is+0,97 wykonawca jest zobowi

n

ązany do dogęszczenia podłoż

ą

a 
tak, aby powy

t

ższe wymaganie było spełnione.
Przed przyst

P

ąpieniem do budowy nasypu wykonawca jest zobowi

ą

ązany przy u

ą

życiu
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widocznych palików lub wiech do wyznaczenia zarysu skarp nasypów zgodnie z normą PN-
S-02205.
5.2. Wykonanie nasypu
Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłuż

p

nego określonego w dokumentacji projektowej.
Nasyp nale

N

ży wykonywać metod warstwową

w

, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.
Nasypy powinny by wznoszone równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w 
stanie lu

s

źnym powinna by odpowiednio dobrana w zale

o

żności od rodzaju gruntu i sprzętu 
uż

u

ywanego do zagęszczania. Przystą

y

pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo

p

że 
nast

n

ąpić dopiero po stwierdzeniu przez In

d

żyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej.
5.2.1. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów nale

W

ży przerwać

ż

, jeż

,

eli wilgotność gruntu przekracza wartość

g

dopuszczalną

d

, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej ni 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie moż

O

na przeprowadzi w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny by równe i mieć

r

 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
W okresie deszczowym nie nale

W

ży pozostawia nie zagęszczonej warstwy do dnia
następnego. Je

n

żeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 
nie jest w stanie osuszy jej i zagęści w czasie zaakceptowanym przez In

w

żyniera, to moż

ż

e on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moż

N

liwe 
osią

o

gnięcie w nasypie wymaganego wskaź

g

nika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem.
W czasie duż

W

ych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno by przerwane. Przed 
wznowieniem prac nale

w

ży usuną śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Je

J

żeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie nale

ż

ży jej przed rozmarznięciem 
zagęszcza ani układać na niej następnych warstw.
5.3. Zagęszczenie gruntu
5.3.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Ka

K

da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło

d

eniu, powinna by zagęszczona z
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występuj

z

ących 
warunków. Rozłoż

w

one warstwy gruntu należ

o

y zagęszcza od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi.
5. 3.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczaj

m

ącej zaleca 
się określić doświadczalnie dla każ

d

dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami 
podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjnie grubość zagęszczanych warstw winna wynosi

z

:
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi – max. 0,40 m,
5.3.4. Wilgotność gruntu
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Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna by równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją

t

:
a) w gruntach niespoistych ±2 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych+0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiołowo-

c

u

u

lowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotności gruntu nale

S

ży przeprowadza laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.5. Wymagania dotycz

5

ce zagęszczania
W zależ

W

ności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy nale

n

ży określać 
za pomoc oznaczenia wska

o

źnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], należ

P

y stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moż

g

liwe określenie wskaź

l

nika zagęszczenia Is, 
według BN-77/8931-12 [9].
Wska

W

nik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 
powinien na całej szerokości korpusu spełnia wymagania podane poni

w

żej.
Minimalne wartości wskaź

M

nika zagęszczenia gruntu w nasypach:
- górna warstwa o grubości 20 cm – 1,00
-  kolejne  warstwy nasypu – 0,97
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaź

p

nika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wska

w

źnika odkształcenia I0 
określonego zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4].
Je

J

żeli badania kontrolne wykażą

ż

, ż

,

e zagęszczenie warstwy nie jest wystarczaj

e

ce, to
Wykonawca powinien spulchni warstwę, doprowadzi grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęści

p

. Je

.

żeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaź

w

nika
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
In

I

żynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
5.4 Przygotowanie podłoża pod nasypy
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i 
przygotowany.
Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce 
powinien być nasypany i ubity grunt określony w projekcie.
Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w 
fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny być przerwane do czasu ustalenia przez 
projektanta dalszego toku postępowania.
W przypadku pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny być 
przeprowadzone zabiegi zapewniające wymaganą stateczność podłoża.
Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w 
nasypie budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp.
Budowle przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed 
wykonaniem nasypu w miejscu przewidywanej ich lokalizacji.
W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one 
zapewniać:
a) poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji
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(np. odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
b) poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do robót 
ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu).
Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem 
ziarnistym, dobrze zagęszczonym.
Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią powinno być dokonane w sposób 
schodkowy.
5.5 Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów
Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych 
gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste.
Do wykonywania nasypów nie należy stosować:
a) iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%,
b) torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie szkieletu 
gruntowego poniżej 1600 kg.
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrznosuchym i nie 
zamarznięty. Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń i powinien być
o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być zabezpieczony 
przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. W przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, 
należy go nawilżyć i należy zastosować odpowiednio dobrany sposób zagęszczania.
Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu.
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami 
poziomymi o stałej grubości. Nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie po 
winno wynosić więcej niż 10%,
a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% dla gruntów sypkich i 2 - 4% dla 
gruntów spoistych.
W przypadku gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej 
lub innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykona na z 
gruntów sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu 
górna warstwa nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm.
Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być uwzględnione 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie 
podano w projekcie, powinien ustalić je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego i projektantem.
5.6 Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem.
W przypadku gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, 
powinno ono odpowiadać następującym warunkom:
a) grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a grunty 
gruboziarniste bliżej skarp nasypów,
b) grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą ochronną z 
gruntów
sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m,
c) grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających 
poślizg lub filtrację wody,
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d) grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie 
powstawały odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody.
Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego 
materiału skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, 
pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nie odsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% 
ziaren poniżej 2,0mm, tak aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał 
zostały całkowicie wypełnione.
Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez 
wypełniania przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy 
kamienne będą oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem i od 
górnych części nasypu warstwami żwiru, pospółki, piasku
lub kruszywa łamanego nie odsianego, zawierającego 25 do 50% ziaren poniżej 2,0 mm; 
Wysokość nasypów wykonanych z tego rodzaju materia łów nie powinna być większa niż 1,2 
m od korony nasypu.
Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy:
a) grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi,
b) nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało przepuszczalnych 
lub
nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%,
c) warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w celu 
zapewnienia
odpływu z nich wody przez skarpy,
d) nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej 
wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych 
bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę.
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, 
wałowanie lub wibrowanie. W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów 
w nasypach mogą być polepszane przez:
a) ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów,
b) dodawanie cementów, wapna i staranne ich wymieszanie z gruntem,
c) dodawanie bitumu,
d) zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.
5.7. Nasypy z gruntów kamienistych gruboziarnistych
Każdą warstwę gruntów kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiałów grubo 
ziarnistych o grubości większej niż 30 cm należy przykryć warstwą żwiru lub innego 
drobnoziarnistego gruntu sypkiego i dobrze zagęścić.
W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do 
przepuszczania wody po zboczu nasypu, warstwę tę należy wykonać z kamienia 
mrozoodpornego bez wypełnienia przestrzeni wolnych innym materiałem.
Warstwa nasypowa powinna być w tym przypadku oddzielona od podłoża gruntowego pod 
nasypem oraz od górnych części nasypu warstwą żwiru, pospółki lub kruszywa łamanego 
zawierającego 25 do 50% ziarno średnicy mniejszej niż 2,0 mm.
Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno być wykonane w taki sposób, aby sięgało wyżej 
niż 1,2 m
licząc od korony nasypu.
5.8. Wykonywanie nasypów na gruntach słabych, silnie nawodnionych i w wodzie
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W przypadku wykonywania nasypów na bagnach oraz torfowiskach należy nasyp wykonać:
a) w części zanurzonej - ze żwirów i piasków,
b) w części nie zanurzonej - dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gruntu (z wyjątkiem 
pylastych)
pod warunkiem pełnego ich zabezpieczenia przed podsiąkaniem wody;
c) wzniesienie korony nasypu nad powierzchnią terenu powinno wynosić nie mniej niż 1,5 m.
Badania powinny obejmować:
a) głębokość gruntów słabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu,
b) analizę gruntu bagiennego,
c) obliczenie stateczności nasypu oraz wielkości i czasu jego osiadania.
Nasypy na gruntach słabych, o dużej ściśliwości i małej wytrzymałości na ścieranie (np. 
grunty organiczne, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym) powinny być wykonywane po 
odpowiednim przygotowaniu podłoża w sposób określony w projekcie. Grunty o małej 
nośności powinny być usunięte.
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane metodą czołową, tj. przez sypanie gruntów 
warstwą sięgającą do dna na wysokość 0,5 do 1,0 m powyżej zwierciadła wody.
W zależności od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokość nasypu 
powinna wynosić nie więcej niż:
a) 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntów gliniastych
b) 5,0 m w przypadku zastosowania gruntów sypkich.
Nachylenie skarp nasypu, który jest wykonywany w wodzie, nie powinno być większe niż 
1:5.
W przypadku wykonywania nasypów na terenach zalewanych wodą wierzch nasypu powinien 
znajdować się co najmniej 1,0 m nad najwyższym poziomem zwierciadła wody dopływającej 
okresowo, a nachylenie skarp
nasypu powinno być łagodne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczególną uwagę nale

u

ży zwróci na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntu do budowy nasypu powinny by przeprowadzone na próbce 
pobranej z partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. W badaniu nale

p

y określić 
następuj

n

ce właściwości:
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotność naturalną

-

, wg PN-B-04481:1988 [1],
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- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościow

o

ą szkieletu gruntowego, wg PN-
B- 04481:1988 [1],
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarność bierną

b

, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaź

-

nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj

B

 
nasprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róż

a

nych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia ka

b

dej warstwy,
c) grubości ka

c

dej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu;,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczeń, dotycz

e

ących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 
mrozów.
6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoż

6

a nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoż

S

a nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaź

w

nika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 
określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bie

o

żącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się 
aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaź

O

nika zagęszczenia Is powinno by przeprowadzone według normy BN- 
77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].
Zagęszczenie ka

Z

żdej warstwy nale

ż

ży kontrolować nie rzadziej niż

n

:
- jeden raz w trzech punktach, w przypadku określenia wartości Is,
- jeden raz w trzech punktach w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoż

z

a pod 
nasypem powinna by potwierdzona przez In

p

żyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmuj kontrolę:
- prawidłowości wykonania skarp,
- szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z
wymaganiami dotycz

w

cymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na 
porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z 
szerokością wynikają

w

ąc z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji 
projektowej.
7. OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00 pkt 7.
Jednostk

J

ą obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogólne zasady odbioru podano w ST 00 pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz

9

ce podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotycz

O

ce podstawy płatności podano w ST 00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- pozyskanie gruntu z ukopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
- transport urobku na miejsce wbudowania,
– wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
– ustabilizowanie nasypów geokratą
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu ,
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty betonowe

ST 4.0

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych
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Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
oraz robót betonowych (żelbetowych) dla zadania: „Przebudowa  istniejącego budynku 
H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej 
budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i  leczniczych m.in. 
Zakładu  Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A””
Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na budowie.

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi  normami  i  określeniami  zawartymi  w ST 0.0  –  Wymagania  ogólne. 
Oprócz tego występują dodatkowe określenia:

Beton  zwykły -  beton  o  gęstości  objętościowej  powyżej  2000  kg/m3 wykonany  z 
cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanina  cementu,  wody i  pozostałych  składników,  które  przechodzą 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia  betonu -  ilość  betonu  o  tych  samych  wymaganiach,  podlegająca  oddzielnej 
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich 
samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa  betonu -  symbol  literowo  -  liczbowy  (np.  B25)  klasyfikujący  beton  pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną R G
b  (np. beton klasy B25 przy R G

b  = 25 MPa).

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym.

Stopień  mrozoodporności -  symbol  literowo  –  liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i 
od konstrukcji betonowych,  żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania 
przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.
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1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż 
dachowe

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW

              2.1   Deskowania
Drewno  tartaczne  iglaste  stosowane  do  robót  ciesielskich  powinno  odpowiadać 
wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i 
PN-75/B-96000.

              2.2   Składniki mieszanki betonowej
Cement
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w PN-B-
19701.  Dopuszczalne  jest  stosowanie jedynie  cementu  portlandzkiego czystego (bez 
dodatków).
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 
wraz z  wynikami  badań z  uwzględnieniem wymagań.  Cement  pochodzący z  każdej 
dostawy  musi  być  poddany  badaniom wg  norm:  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997.
Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji  przesypowych  (silosów),  jeżeli  nie  ma 
pewności, że dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom:
-oznaczenie czasu wiązania wg  PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997;
-oznaczenie  zmiany objętości  wg  PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996,  PN-EN 
196-6:1997,sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki  w/w  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
-początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min,
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-koniec wiązania po upływie 10 godz.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
-wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm,
-wg próby na plackach – normalna.
Cementy  portlandzkie  normalne  i  szybko  twardniejące  –  sprawdzenie  zawartości 
grudek  (zbryleń),  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających  się  w 
wodzie:
-Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilości 
grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki 
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
-W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu.
Magazynowanie i okres składowania:
-Cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
-Cement  luzem – magazyny  specjalne  (  zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub betonowe 
przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego 
się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, 
zabezpieczające  cement  przed ściekami  wody deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi 
magazynów zamkniętych  powinny być  suche i  czyste  zabezpieczające cement  przed 
zawilgoceniem  i  zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu 
zależny jest od miejsca przechowywania.  Cement nie może być użyty do betonu po 
okresie:
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
-po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię  w  przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.  Każda partia cementu,  dla której  wydano 
oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w  sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych 
i  jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  betonu  o  stałej  jakości. 
Poszczególne rodzaje i  frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się.  W  przypadku  stosowania  kruszywa  pochodzącego  z  różnych  źródeł  należy 
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spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w 
cylindrze  zgodną  z  wymaganiami  normy  PN-B-06714.40.  W  kruszywie  grubym 
zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. 
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
-piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm),
-żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 
31,5 lub 63 mm),
-mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 
mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na:
-odmiany I i II, zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 
węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych,
-gatunki 1 i 2, zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie,
-marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu.
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności 
zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4odległości  w świetle  między prętami  zbrojenia,  leżącymi  w jednej  płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
-do 0,25 mm - 14-19%
-do 0,50 mm - 33-48%
-do 1,00 mm - 57-76%
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
-zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%
-reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-B-06714.34  nie  powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%
-zawartość związków siarki – do 0,2%
-zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%
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-zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od 
wzorcowej wg PN-B-06714.26
-w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny
Piasek  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom  niepełnym 
obejmującym:
-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15
-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12
-oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych
-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa 
wyników  pełnych  badań  wg  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego 
dotyczącego  reaktywności  alkalicznej  w terminach  przewidzianych  przez  Inspektora 
nadzoru.  W przypadku,  gdy kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego kruszywa z 
wymaganiami  wg  PN-B-06712  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego 
uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa) 
i  ponownym sprawdzeniu.  Należy prowadzić  bieżącą kontrolę  wilgotności kruszywa 
wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do zapraw i betonów”.
Zaleca  się  stosowanie  wody  wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga 
przeprowadzania  badań.  Należy  pobierać  ją  ze  zbiornika  pośredniego  a  nie 
bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazać:
-zabarwienie – brak
-zapach – brak zapachu gnilnego
-zawiesina – brak grudek i kłaczków
-pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
-napowietrzającym,
-uplastyczniającym,
-przyspieszającym lub opóźniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
-napowietrzająco - uplastyczniających,
-przyspieszająco-uplastyczniających.
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Zastosowanie  odpowiedniej  domieszki  powinno  wynikać  z  opracowanej  recepty 
(składu)  mieszanki  betonowej.  Powinno też  być  zgodne z  aprobatami  technicznymi 
bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju 
stosowanego cementu. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek 
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
Domieszki  należy  stosować  przy  użyciu  cementów  portlandzkich  marki  32,5  i 
wyższych.
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. 

              2.3   Wymagane właściwości betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach, tj. beton B-10 i B-20 
oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej  ilości  wody zapewnić szczelne ułożenie  mieszanki  w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie.

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórnia betonów 
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa  grubego  ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej 
jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać  niezbędną  urabialność  przy  zagęszczaniu  przez  wibrowanie  oraz  nie 
powinna być większa niż 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
-z  ustalonym  optymalnym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3-5) 
mieszanek  betonowych  o  ustalonym  teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej 
konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilości piasku,
-za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-
06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod 
uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do 
warunków formowania, które są określone przez:
-kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,
-zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
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-sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie , ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega 
na doborze odpowiedniej  ilości  zaprawy i  łącznej  ilości  cementu  i  frakcji  kruszywa 
poniżej  0,125  mm  (przedstawiono  w  tabeli  poniżej  wg  PN-88/B-06250)  oraz 
konsystencji:

Rodzaje wyrobów elementów 
lub konstrukcji

Zalecana ilość 
zaprawy w dm3 na 

1 m3 mieszanki 
betonowej

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziarn 

kruszywa poniżej 0,125 mm w 
dm3 na 1 m3 mieszanki 

betonowej
Żelbetowe i betonowe 
konstrukcje masywne o 
najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 500 mm 
i kruszywie do 63 mm

400 - 450 70

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 60 mm i 
kruszywie do 31,5 mm

450 – 550 80

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 60 mm i 
kruszywie do 16 mm

500 - 550 95

Konsystencję  mieszanki  betonowej  sprawdza  się  metodą  Ve-Be  lub  metodą  stożka 
opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku 
stosowania  domieszek  uplastyczniających  lub  upłynniających.  Wymagane  wskaźniki 
konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej 
(wg PN-88/B-06250):

Konsystencja i jej 
symbol

Sposoby zagęszczania i warunki 
formowania (kształt przekroju, 

ilość zbrojenia)

Wskaźnik wg metody:

Ve-Be , s
Stożka 

opadowego, 
cm

Wilgotna K–1
Mieszanki wibrowane ( powyżej 
100Hz) i wibroprasowane, przekroje 
proste, rzadko zbrojone

28 -

Gęstoplastyczna K-
2

Mieszanki wibrowane lub ubijane 
ręcznie, przekroje proste, rzadko 
zbrojone

27 – 14 -

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie 13 – 2 - 5

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

56



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

sztychowane, przekroje proste, 
normalnie zbrojone (ok.1-2,5%) lub 
mieszanki wibrowane, przekroje 
złożone, rzadko zbrojone

7(metoda 
zalecana)

Półciekła K-4

Mieszanki wibrowane lub ręcznie 
sztychowane, przekroje złożone, 
gęsto zbrojone lub ręcznie 
sztychowane, proste przekroje, 
normalnie zbrojone

6 6 - 11(metoda 
zalecana)

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12 - 15
Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej, 
oznaczonej  w  PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzenie  konsystencji  mieszanki 
przeprowadza  się  podczas  projektowania  jej  składu  i  następnie  przy  wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania:
-metodą Ve-Be,
-metodą stożka opadowego.
Różnice  pomiędzy  założoną  konsystencją  mieszanki,  a  kontrolowaną  metodami 
określonymi w PN-B-06250 nie mogą przekroczyć:
-± 20% wartości wskaźnika Ve-Be,
-± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250) dokonać aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10º C), Średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 
RbG .

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-B-
06250 nie powinna przekraczać:
-wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
-wartości  3,5%  -  5,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
-wartości  4,5%  -  6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy
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Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano 
daną partię betonu.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora 
nadzoru. 

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej 
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek 
plastycznych. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami 
o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w 
płaszczyźnie poziomej.

Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  płyt  betonowych 
powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Wykonawca na żądanie  dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:

1 naruszenia jednorodności masy,
2 zmian  w  składzie  masy  w  stosunku  do  stanu  początkowego  (bezpośrednio  po 

wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości,  jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
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Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 
Rysunkami  może  wynosić  1  cm przy  stosowaniu  stożka  opadowego.  Dla  betonów 
gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:

1. dla betonów gęstoplastycznych 4 ºC do 6 ºC,
2. dla betonów wilgotnych 10 ºC do 15 ºC.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami").  Ilość "gruszek" należy dobrać tak,  aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH
5.1 Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:
-Wykonanie deskowania
-Wykonanie zbrojenia
-Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego,  w  miejscu  przerwy 
roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów
- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robót zasadniczych 
W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów:

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

59



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

 Ław i stóp fundamentowych
 Ścian betonowych 
 Wieńców żelbetowych
 Schodów żelbetowych
 Słupków żelbetowych

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie  powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwić  łatwy  ich  montaż  i  demontaż  oraz 
wielokrotność  ich  użycia.  Płyty  deskowań  dla  betonów  ciekłych  powinny  być  tak 
szczelne,  aby  zabezpieczały  przed  wyciekaniem  zaprawy  z  masy  betonowej. 
Deskowania  belek  o  rozpiętości  ponad  3,0  m  powinny  być  wykonane  ze  strzałką 
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia,  przy czym wielkość tej 
strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek 
przy obciążeniu całkowitym.

Powierzchnia  betonu  ma  być  jednorodna,  gładka  (bez  segregacji,  wgłębień,  raków) 
i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie 
może być większy niż 2 mm.

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie  rusztowań  powinno  zapewnić  prawidłowość  kształtu  i  wymiarów 
formowanego elementu konstrukcji.

Budowę  rusztowań  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  sporządzonym  przez 
Wykonawcę  uwzględniającym  wymagania  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonanie 
rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru 
ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w rysunkach.

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt 
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone 
przed przystąpieniem do realizacji

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane 
i  wykonane  aby  zapewnić  dostateczną  sztywność  i  niezmienność  kształtu  podczas 
betonowania 
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Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub 
inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli 
uzna  rusztowanie  za  niebezpieczne  i  niegwarantujące  przeniesienia  obciążeń. 
Zezwolenie  na  prowadzenie  robót  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za 
jakość i ostateczny efekt robót.

Rusztowania  stalowe powinny być  wykonywane  z  kształtowników,  blach  grubych i 
blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-
88/H-84020  oraz  z  rur  stalowych  ze  stali  R35  i  R45  wg  PN-81/H-84023.  Można 
również  stosować  stal  o  podwyższonej  wytrzymałości  18G2A  wg  PN-86/H-84018. 
Elementy  z  innych  gatunków  stali  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  ustalenia 
naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki 
naukowo badawcze. 

Roboty betonowe
Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  w  oparciu  o  dostarczony  przez 
Wykonawcę  szczegółowy  program  i  dokumentację  technologiczną  (zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru) obejmującą:

-wybór składników betonu,
-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
-sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
-sposób transportu mieszanki betonowej,
-kolejność i sposób betonowania,
-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
-sposób pielęgnacji betonu,
-warunki rozformowania konstrukcji,
-zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona 
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie  a  w 
szczególności:

-Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
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-Osadzenie i wyregulowanie wszystkich elementów kotwionych w betonie
-Wykonanie  zbrojenia  i  zapewnienie  właściwych  grubości  otulin  dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym
-Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy 
roboczej
-Wykonanie  wszystkich  robót  zanikających,  np.  warstw  izolacyjnych,  szczelin 
dylatacyjnych
-Prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów 
kotwiących  zbrojenie  i  deskowanie  formujące  kanały  oraz  innych  elementów 
ustalających położenie armatury itd.
-Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Przed  betonowaniem  nawilżyć  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem 
adhezyjnym

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy.

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem.
Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od 
powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy 
mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  do  wysokości  3,0  m  lub  leja 
zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu 
następujących warunków ogólnych:
-W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań              i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.
-Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być 
określone  wytrzymałością  i  sztywnością  deskowania  przyjmującego  parcie  świeżo 
ułożonej mieszanki.
-W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
-W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona  przed  wodą  opadową;  w  przypadku,  gdy  na  świeżo  ułożoną  mieszankę 
betonową spadła  nadmierna  ilość wody powodująca zmianę  konsystencji  mieszanki, 
należy ją usunąć.
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-W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki,  należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:
-Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli
-Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej
-Daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich 
oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań
-Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka  betonowa w czasie  zagęszczania  nie  powinna  ulegać  rozsegregowaniu  a 
ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej.
Ręczne  zagęszczanie  może  być  stosowane  tylko  do  mieszanek  betonowych  o 
konsystencji  ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy zbrojenie  jest  zbyt  gęsto rozstawione  i  nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążanych.
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.  6 000 drgań na minutę,  z 
buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą 
wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 
m.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości  i  od  1,0  do  1,5  m  w kierunku  długości  elementu.  Rozstaw  wibratorów 
należy  ustalić  doświadczalnie  tak,  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
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Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły 
na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Rysunkach.

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

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego; 
-  obfite zwilżenie  wodą i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy zaprawy cementowej  o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie  wykonywanym,  albo też  narzucenie  cienkiej 
warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed 
rozpoczęciem betonowania. 

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

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy  unikać  dotykania  wibratorem deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego 
betonu.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 

Przed  przystąpieniem do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego 
betonu.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

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

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 

W czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami 
i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania
Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu 
rzeczywistej  wytrzymałości  betonu  określonej  na  próbkach  przechowywanych  w 
warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu  będzie  nie  mniejsze  niż  1cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień  i  wybrzuszeń,  wystających  ziaren  kruszywa  itp.  Dopuszczalne  są 
lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BETONOWYCH

Celem kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, 
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek i  badań 
materiałów oraz robót.
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.
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Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. 
Lokalne  raki  nie  powinny  obejmować  więcej  niż  5%  przekroju  danego  elementu. 
Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.
6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
PN-88/B-06250:
a) właściwości cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymałość betonu na ściskanie,
d) nasiąkliwość betonu,
e) odporność betonu na działanie mrozu,
f) przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie 
oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. 

Różnice  pomiędzy  przyjętą  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  nie  powinny 
przekroczyć:

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza  się  korygowanie  konsystencji  mieszanki  betonowej  wyłącznie  poprzez 
zmianę zawartości zaczynu w mieszance,  przy zachowaniu stałego stosunku wodno-
cementowego  W/C,  (cementowo-wodnego  C/W),  ewentualnie  przez  zastosowanie 
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę 

na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki 
na partię betonu.
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Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania,  a następnie przechowuje się i  bada zgodnie z  PN-88/B-06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić  można  dodatkowe  badania  wytrzymałości  betonu  na  próbkach 
wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
wg  PN-74/B-06261 lub  PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz 

na  5000  m3 betonu.  Zaleca  się  badanie  nasiąkliwości  na  próbkach  wyciętych  z 
konstrukcji.

Oznaczanie  nasiąkliwości  na próbkach wyciętych  z konstrukcji  przeprowadza się co 
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzenie  stopnia  mrozoodporności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach 
wykonanych  w  warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki 
betonowej  oraz  na  próbkach  pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  z 
planem kontroli,  lecz co najmniej  jeden raz w okresie betonowania obiektu,  ale nie 

rzadziej  niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych  z 
konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej 
równej  150, liczbie  cykli  zamrażania  -  odmrażania  próbek spełnione  są  następujące 
warunki:

 -po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:
a). próbka nie wykazuje pęknięć,
b). łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
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c). obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %,

              2.      po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych  normą  PN-88/B-06250  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i 
okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości 
betonu i stosowanych materiałów 

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

- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-B-06250 podano w tabeli poniżej:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość 
badania

Badanie składników 
betonu

1.Badanie cementu:
- czasu wiązania,
- stałość objętości,
- obecność grudek
- wytrzymałość

PN-EN 196-3
j.w
PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii

Badanie składników 
betonu

2.Badanie kruszywa:
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartości pyłów
- zawartości 
zanieczyszczeń
- wilgotności

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9

PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6

j.w.

Badanie składników 
betonu

3.Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu 
robót (w przypadku 
stwierdzenia 
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Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość 
badania

zanieczyszczeń)
Badanie składników 
betonu

4.Badanie dodatków 
i domieszek

PN-B-06240 i 
Aprobatą 
Techniczną

Badanie mieszanki 
betonowej

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu 
robót

Badanie mieszanki 
betonowej

Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą

Badanie mieszanki 
betonowej

Zawartość powietrza PN-B-06250 j.w.

Badanie betonu 1.Wytrzymałość na 
ściskanie na 
próbkach

PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i 
po wykonaniu każdej 
partii betonu

Badanie mieszanki 
betonowej

2.Wytrzymałość na 
ściskanie- badania 
nieniszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych

Badanie mieszanki 
betonowej

3.Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 
3 razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 
5 000 m3betonu

Badanie mieszanki 
betonowej

4.Mrozoodporność PN-B-06250 j.w.

Badanie mieszanki 
betonowej

5.Przepuszczalność 
wody

PN-B-06250 j.w.

 6.2 Kontrola szalowań
Kontrola szalowań obejmuje:

1 sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  projektem  roboczym  szalowania  lub  z  instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,

2 sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z 
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

3 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
4 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.
              6.3  Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, 
gdy  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej.  Dotyczą  one  konstrukcji 
monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:
-długość przęsła ± 2 cm
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-oś podłużna w planie ± 3 cm
-rzędne wysokościowe ± 1 cm
Tolerancja dla fundamentów:
-usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm,
-wymiary w planie ± 30 mm
-różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm
-różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm
-różnice głębokości  ± 0,05 h i ± 50 mm
Tolerancja dla podpór:
-pochylenie ścian 0,5% wysokości,
-wymiary w planie ± 1 cm
-rzędne wierzchu podpory ± 1 cm

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania 
ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają:
a). dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b). deskowania i rusztowania 
c). zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 4.0 
d). beton wykonanych elementów 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty 
określające  parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy 
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych 
wykonanych elementów.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
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Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w 
niniejszej ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
-wykonanie projektu mieszanki 
-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej
-transport mieszanki betonowej
-wykonanie i rozebranie deskowania
-układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie
-pielęgnację betonu,
-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
-oczyszczenie stanowiska pracy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej  67-65  oraz  dobudowa  od  strony  ul.  Szczęśliwej  budynku 
przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu 
Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A””

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego 

- Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- Normy
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.
PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton.
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PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 -  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 -  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna 
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997  -  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 
zgodności.
PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-92/D-95017 -  Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne 
wymagania i badania.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-6738-OS – Badania betonu
BN-6738-06 – Badania składników betonu
BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
BN-70/9082-01 -  Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne  projektowania 
i wykonania.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy czy  normy nie  zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

ST 5.0

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
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Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu 
i odbioru zbrojenia betonu stalą niskostopową dla zadania:  „Przebudowa  istniejącego 
budynku  H  położonego  przy  ul.  Gwiaździstej  67-65 oraz  dobudowa od strony ul. 
Szczęśliwej  budynku  przeznaczonego  na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i 
leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury 
technicznej  i  zagospodarowaniem terenu  wraz  z  modernizacją  kotłowni  w budynku 
„A””
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
zbrojeniem  betonu  stalą  konstrukcyjną  fundamentów  schodów  podłóg,  wieńców 
słupów,  transport,  składowanie  oraz  przygotowanie,  wygięcie,  przycięcie  i  łączenie 
prętów montaż zbrojenia elementów żelbetowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z projektem 
i specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45262000-1
Specjalne roboty budowlane inne, niż 
dachowe

45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się 
klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej:
1 Klasa A-0, gatunek ST0S
2 Klasa A-III, gatunek 34GS
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót.
Własności mechaniczne i technologiczne stali
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. 
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  rozwarstwienia  i  pęknięcia 
widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia 
niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są 
dopuszczalne:

 -jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki 
i prętów gładkich
-  jeśli  nie  przekraczają  0,5 mm dla walcówki i  prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal  zbrojeniowa powinna być  magazynowana  pod zadaszeniem w przegrodach  lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  odpowiedniego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W 
szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu  jak:  giętarki,  prostowarki,  zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi,  przystosowanymi do tego 
celu, środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
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Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH
5.1 Ogólne wymagania.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, 
ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 
Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być 
wyprostowane.  W  przypadku  stwierdzenia  krzywizn  w  prętach  stali  zbrojeniowej 
należy ją prostować. 
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  prostowarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty 
używane  do  przygotowania  zbrojenia  muszą  być  proste.  Dlatego  -  w  przypadku 
występowania  miejscowych  zakrzywień  -  należy  te  pręty  wyprostować  przed 
przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.).  Pręty zbrojeniowe w kręgach można 
prostować przez wyciąganie  za pomocą np.  wciągarki lub mechaniczne prostowanie 
prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy, zwłaszcza pręty większych 
średnic,  prostuje się  ręcznie  za pomocą klucza zbrojarskiego na stole zbrojarskim z 
odpowiednio umocowanymi trzpieniami.
Haki,  odgięcia  prętów,  złącza  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne  średnice trzpieni  używanych  przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalne średnice trzpieni używane przy wykonywaniu haków zbrojenia

Średnica pręta 
zaginanego mm

Stal żebrowana
Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d
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10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d

D > 28 d0 = 8d - -

Wydłużenie prętów w cm powstające podczas ich odginania o dany kąt

Średnica pręta [mm] Kąt odgięcia
45º 90º 135º 180º

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5

Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału. 
Oczyszczone       i  wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z 
projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu 
nożyce  ręczne,  a  także  (zwłaszcza  w przypadku  prętów większych  średnic)  nożyce 
mechaniczne  o  napędzie  elektrycznym.  Nożycami  mechanicznymi  można  przecinać 
jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce 
hydrauliczne  przewoźne.  Cięcia  można  również  przeprowadzać  przy  użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Pręty  można  wyginać  ręcznie  kluczem  zbrojarskim,  wykorzystując  trzpienie 
zamocowane  w  blacie  stołu  zbrojarskiego  lub  za  pomocą  giętarek  ręcznych  albo 
mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte 
pręty  zbrojeniowe  i  strzemiona  montuje  się  bezpośrednio  w  deskowaniu  lub 
przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych.
Montaż zbrojenia
Zbrojenie  należy  układać  po  odbiorze  deskowań.  Zbrojenie  powinno  być  trwale 
usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń 
podczas  betonowania  i  zagęszczania  mieszanki  betonowej.  Montaż  zbrojenia 
bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania 
bocznego.  Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne 
jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której  wcześniej  ułożone elementy 
będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
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Dla zachowania właściwej  grubości otulin  należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać  podkładkami  betonowymi  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  grubości  równej 
grubości otulenia.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych
0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych
0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali
0,03 m – dla zbrojenia głównego 
0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów
Szkielety  płaskie  i  przestrzenne  po  ich  ustawieniu  i  ułożeniu  w deskowaniu  należy 
łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
-czołowe - elektryczne, oporowe
-nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym
-nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym
-zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym
-zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi.
Drut  wiązałkowy,  wyżarzony,  o  średnicy  1  mm  używa  się  do  łączenia  prętów  o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 
mm.
Zamknięcia  strzemion  należy  umieszczać  na  przemian.  Przy  stosowaniu  spawania 
skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub 
szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna 
przekraczać 25% ogólnej ich liczby.
Zasady BHP
Stoły  warsztatowe  ustawiać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  pod  wiatami  z 
umocowanymi  od  strony  nawietrznej  osłonami.  Stanowiska  po  obu  stronach  stołu 
należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta 
nożycami  należy  pręt  oprzeć  obustronnie  na  kozłach  lub  stole  zbrojarskim.  Cięcie 
nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym 
cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od 
nożyc  tnących.  Pręty  o  średnicy  większej  niż  20  mm  mogą  być  gięte  tylko 
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mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy 
unieruchomionej tarczy giętarki.
Zabronione  jest  przebywanie  pracowników  na  terenie  ogrodzonym  wzdłuż 
wyciąganego  pręta  w  czasie  prostowania  zbrojenia  Składowanie  zbrojenia  na 
pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów, 
zgodności  z  rysunkami  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami  i  obowiązującymi 
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z każdej  partii  należy pobierać  po 6 próbek do badania  na zginanie  i  6  próbek do 
określenia  granicy  plastyczności.  Stal  może  być  przeznaczona  do  zbrojenia  tylko 
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu 
lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  ich  gatunki  odpowiadają 
przewidzianym w rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi.
Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą, 
poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując 
za partie ich liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub 
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.
Badany węzeł  powinien wytrzymać obciążenie  nie mniejsze od podwójnego ciężaru 
siatki lub szkieletu płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 
rzędach  środkowych.  W  przypadku,  gdy  jedno  ze  skrzyżowań  zostanie  zerwane, 
próbom należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich.  Jeśli  badanie 
podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.

6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna  różnica długości  pręta  liczona  wzdłuż osi  od odgięcia  do odgięcia  w 
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
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Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 
powinno przekraczać 3 %.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 
mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać 
+0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.
Tablica 1

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 
odchyłka

Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)

dla L<6.0 m
dla L>6.0 m

20 mm
30 mm

Odgięcia
(odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie)

dla L<0.5 m
dla 0.5 m<L<1.5 m

dla L>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

Usytuowanie prętów:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku do wymagań projektu)

<5 mm

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 
grubością elementu)

dla h<0.5 m
dla 0.5 m<h <1.5 m

dla h>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a - jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów)

a<0.05 m
a<0.20 m
a<0.40 m
a>0.40 m

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b 
- oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu)

b<0.25 m
b<0.50 m
b<1.5 m
b>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania 
ogólne".
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram (1 kg).
Do obliczenia należności przyjmuje teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę 
jednostkową  (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów, 
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przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 
ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.

8.1 Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien  być  zaopatrzony  każdy  krąg  lub  wiązka  stali.  Zaświadczenie  to  powinno 
zawierać:

 -znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
dwie sztuki dla każdej wiązki.

8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- godność kształtu prętów,
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
- zachowanie wymaganej w rysunkach otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 tony zbrojenia obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostarczenie materiału,
-czyszczenie i przygotowanie zbrojenia
-montaż zbrojenia
-testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST
-oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza teren budowy
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1.  SIWZ  dla  zadania:  „„Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na 
potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni 
wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i  zagospodarowaniem  terenu  wraz  z 
modernizacją kotłowni w budynku „A””
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – 
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – 
Dodatkowe wymagania.

PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne.

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki.

PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w 
temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.

PN-84/H-9300 

Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów 
stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole 
główne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

Nie wymienienie  tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty murowe

ST 6.0
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych dla zadania:  „.„Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. 

Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 

na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 

przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A””

Elementy robót: 

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

- ściany fundamentowe monolityczne

- ściany zewnętrzne monolityczne gr. wg projektu budowlano-wykonawczego

- ściany zewnętrzne z elementów drobnowymiarowych np. z pustaków Porotherm klasy 

15 grubości: 25cm na zaprawie klasy 5MPa. Zakłada się że  w ścianach zostaną 

wykonanie monolityczne żelbetowe  rdzenie.

-ściany wewnętrzne z pustaków Porotherm klasy 15 grubości: 11.5, 18 i 25cm na 

zaprawie klasy 5MPa

- część ścianek działowych elementów drobnowymiarowych np - z cegły ceramicznej 

pełnej na zaprawie cem-wap. M-5 MPa.

-nowe nadproża w ścianach istniejących- z kształtowników stalowych – dwuteownik.

- przewody wentylacyjne - z cegły ceramicznej pełnej Kl. 15 MPa i pustaków 

ceramicznych wentylacyjnych na zaprawie cem-wap. M-5 MPa.

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy
KATEGORI
E Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:
- cegła budowlana pełna kl. 100,
-cegła dziurawka kl. 50
- cegła „POROTHERM.” Kl. 15 gr. 11,5, 18 i 25 cm,
- bloczki betonowe B6 grubości 25 cm,
- pustaki ceramiczne wentylacyjne 20x20x25 cm.
-zaprawa cementowa zwykła marki M-8
-zaprawa cementowo-wapienna narki M-5
Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy w stanie suchym, 
przeznaczony do zmieszania z wodą.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami 
wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 
zamkniętych,
W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia inspektorowi.
Każda dostawa cegieł na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty:
- nazwę dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamówienia,
- nazwę i adres Placu Budowy,
- nazwę producenta,
- specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia,
- klasę cegły,
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,
- protokoły kontroli jakości.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

- urządzenia do przygotowania zaprawy
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- podnośnik przyścienny
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie  następujące,  sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru 
środki transportu:

- samochód ciężarowy skrzyniowy 
- samochód dostawczy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT MURARSKICH

5.1 Zakres robót przygotowawczych
- Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych
-  Sprawdzenie  poprawności  wykonania  izolacji  poziomej  na  ścianach 
fundamentowych
- przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2  Wymagania ogólne wykonania robót.
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 
zawartym w odpowiednich normach
podanych w punkcie 10-Przepisy związane
Cegła, bloczki betonowe, pustaki itp. układane na zaprawie powinny być wolne od 
zanieczyszczeń i kurzu.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy
stosować strzępia zazębione końcowe.
Izolację p.wilgociową poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać 
na wysokości, co najmniej 15cm nad
terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przywznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie
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5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót 
-Przygotowanie  zaprawy  do  murowania  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta 
zaprawy  w  ilościach  zalecanych  przez  producenta.  Niewykorzystanej  zaprawy  nie 
wolno użyć do wznoszenie murów. 
-W  trakcie  wznoszenia  murów  bezwględnie  stosować  zasadę  przewiązania  spoin. 
Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej 
warstwy  cegieł  przez  cegły  warstwy  górnej  z  przesunięciem  cegieł  obu  warstw 
względem siebie o nie mniej niż 5 cm. 
-Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem,  co  do  odsadzek,  otworów,  szczelin 
wentylacyjnych itp.
-W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 
-Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  Różnica 
poziomów poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m.
-W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych 
murów niż 4 m, należy zastosować przerwy dylatacyjne.
-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
-Konstrukcje  murowe grubości  mniejszej  niż  1  cegła  muszą  być  wykonywane  przy 
temperaturze powyżej 0 ºC.
-Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze  poniżej  00C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy.
-W  zwykłych  murach  ceglanych,  jeśli  nie  ma  szczególnych  wymagań,  należy 
przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 
10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
-Ścianki  działowe  murować  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  „5”  wg  PN-90/B-
14501.
-Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża z belek 
stalowych
Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i 
bloczków  z  betonu  komórkowego  nie  mogą  przekraczać  wielkości  określonych  w 
poniższej tabeli:
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L.p. Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
Z cegły i pustaków ceramicznych

Mury 
spoinowane 

Mury nie 
spoinowane

Z blo-
czków z 
betonu 

komórko
wego

1.

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów:
Na długości 1 m
Na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia

3
10

6
20

4
-

2.

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi:
na wysokości 1 m
na wysokości 1 kondygnacji
na wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3.

Odchylenia od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru:
na długości 1 m
na całej długości budynku

1
15

2
30

2
30

4.

Odchylenia od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod 
stropem
na długości 1 m
na długości budynku

1
10

2
20

-
-

5.

Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru pod kątem 
przewidzianego w projekcie
na długości 1 m
na długości ściany

3
-

6
-

10
30

6.
Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach:

7.
Do 100 cm Szerokość +6; -3 +6; -3

Wysokość +15; -10 +15; -10

Powyżej 100 cm Szerokość +10; -5 +10; -5
wysokość +15; -10 +15; -10

± 10

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ 
OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich  jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone  materiały 
posiadają wymagane atesty. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy. 
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
-  badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji.
- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
- badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Podstawę  odbioru  robót  powinny  stanowić  następujące  dokumenty:  dokumentacja 
techniczna,  dziennik  budowy,  protokoły  odbioru  poszczególnych  etapów  robót, 
protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

8.1 Dokładność wykonania robót murowych
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 
poszczególnych kondygnacji
- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu,  przy czym 
dopuszczalne  odchyłki  grubości  od  wymagań  dokumentacji  należy  przyjmować  w 
zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:
-dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości 
tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich 
wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami 
przedmiotowymi dla tej cegły
-gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się 
grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych 
wynosi ± 10 mm

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
-Powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem
-Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a 
w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, 
która jest układana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: 
-Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub 
nadproża ościeżnicy
-Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm
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8.4 Odbiór pustaków ceramiczych
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzać następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności klasy pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi 
-przeprowadzenie próby doraźnej 
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna 
być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w 
niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1 SIWZ dla zadania: „„Przebudowa  istniejącego budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 
67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek 
diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami 
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku 
„A””
2  umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem  robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3 normy
4 aprobaty techniczne
5 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
1 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
2 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
3 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 

pobierania próbek. 
4 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
5 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, 

ocena zgodności. 
6 PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7 PN-86/B-30020 Wapno 
8 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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9 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10 PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
11 PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział

i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych
12 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
13 PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
14 PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy

i określenia
15 PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
16 PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
17 PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
18 PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany
19 PN-B-11209:1996 Materiały kamienne. Kamień łupany
20 PN-B-11208:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
21 PN-B-11207:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
22 PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
23 PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Konstrukcje drewniane

ST 7.0
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
konstrukcji  drewnianych  dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H 
położonego  przy  ul.  Gwiaździstej  67-65  oraz  dobudowa  od  strony  ul.  Szczęśliwej 
budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i  leczniczych m.in. 
Zakładu  Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

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

 45422000-
1 Roboty ciesielskie

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:
-Tarcica sosnowa klasy K-27
-Łączniki i elementy mocujące ze stali ocynkowanej, np. f-my BMF Simpson
- Płyty OSB
-gwoździe
-Środek impregnacyjny, np. typu Intox S
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.
Przechowywanie wg wymagań ogólnych ST oraz wg instrukcji wybranego producenta 
płyt akustycznych. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje:
-wykonanie i montaż więźby dachowej z belek sosnowych 
Zasady wykonywania robót
Konstrukcje  z  drewna  oraz  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  chronione 
przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów  chłonących  wilgoć  powinny  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim 
wchłanianiem  wilgoci  z  tych  materiałów  i  elementów  za  pomocą  izolacji 
przeciwwilgociowej. 
Rozwiązanie  konstrukcyjne  powinno  umożliwić  oddychanie  konstrukcji  lub  jej 
okresowe wietrzenie. 
Wszystkie  elementy  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  stosowane  w 
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 
instrukcjach wydanych przez ITB. 
Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych  przed  korozją  biologiczną,  owadami  i  ogniem  nie  powinny 
powodować korozji łączników metalowych. 
Przy  wykonaniu  znacznej  liczby  jednakowych  elementów  konstrukcyjnych  należy 
stosować wzorniki z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki 
lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzić 
okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
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Długość  elementów  wykonanych  według  wzorników  nie  powinna  różnić  się  od 
długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. 
Jeżeli  zachodzi  konieczność  obróbki  końców elementów podczas  montażu,  długości 
powinny  być  większe  od  długości  projektowanych.  Nadmiar  ten  jest  zależny  od 
sposobu obróbki końców elementów.  

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.
W  zależności  od  rodzaju  robót  i  warunków  występujących  na  budowie  odbiór 
konstrukcji  z  drewna może  być  przeprowadzony częściowo w trakcie  robót  (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
- gotowej konstrukcji 
Ocena  jakości  materiałów  przy  odbiorze  konstrukcji  powinna  być  dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
-  Sprawdzenie  wykonania  połączeń  na  zgodność  z  wymaganymi  podanymi  w 
dokumentacji technicznej. 
-  Sprawdzenie  wymiarów  wzorników  (szablonów)  i  konturów  oraz  wymiarów 
poszczególnych  elementów  konstrukcji  należy  przeprowadzić  za  pomocą  pomiaru 
taśmą  lub  inną  miarą  stalową  z  podziałką  milimetrową,  przez  stwierdzenie  ich 
zgodności  z  dokumentacja  techniczną  i  wymaganiami  podanymi  w  niniejszych 
warunkach technicznych. 
- Sprawdzanie wilgotności drewna. 
-  Jakość  sortowanej  sztuki  tarcicy  należy  określać  w  miejscu  maksymalnego 
nagromadzenia wad drewna. 
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-  Przy  ocenie  tarcicy  ze  względu  na  występowanie  sęków należy  brać  pod  uwagę 
najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od 
czoła  tarcicy;  przy  ocenie  danej  sztuki  tarcicy  dopuszcza  się  pominięcie  sęków  o 
średnicy mniejszej niż 5 mm. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów.
Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w 
niniejszej ST.

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1 SIWZ dla zadania:  „Przebudowa  istniejącego budynku H  położonego przy 
ul.  Gwiaździstej  67-65 oraz  dobudowa od  strony ul.  Szczęśliwej  budynku 
przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i  leczniczych  m.in. 
Zakładu  Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury 
technicznej  i  zagospodarowaniem terenu  wraz  z  modernizacją  kotłowni  w 
budynku „A””
2  umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z 
harmonogramem  robót,  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  dokumentacja 
budowlana i wykonawcza ww zadania
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3 normy
4 aprobaty techniczne
5  inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  prowadzone  w  trakcie  trwania 
inwestycji

Normy:
1 PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
2 PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały. 
3 PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
4 PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Złącza. 
5 PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
6  PN-82/D-94021  -  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami 
wytrzymałościowymi. 
7 PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
8 PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
9 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Izolacje 

ST 8.0
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych dla zadania:  „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

-Izolacja pozioma ścian fundamentowych np. 2xpapa na lepiku
-Izolacja pionowa ścian fundamentowychnp.  izolbet „A”
-Izolacja pozioma posadzki np. 2x folia izolacyjna
-Izolację przeciwwodna dachu np.  pokrycie papą termozgrzewalna.
Wody opadowe z dachu odprowadzone zostaną systemem opierzeń blacharskich, 
rynien i rur spustowych .

Izolacje termiczne:
- z wełny mineralnej z welonem szklanym na powierzchni. Welon pełni rolę głównie 
izolacji wiatrowej oraz poprawia właściwości hydrofobowe wełny. Grubość izolacji 
według dokumentacji projektowej
-Z  płyt  ze  styropianu  samogasnącego  EPS  100-038  gr.   wg  dokumentacji 
projektowej

Izolacja akustyczna: 
- wypełnienie ścianek działowych kartonowo-gipsowych płytami z wełny mineralnej 

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:

-izolbet „A”
-Folia budowlana
-Papa asfaltowa
-lepik
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-Papa termozgrzewalna izolacyjna
-płyty ze styropianu samogasnącego EPS 700-40 
-płyty ze styropianu samogasnącego EPS 100-038
- płyty wełny  mineralnej z welonem szklanym
-siatka z tworzywa sztucznego
-zaprawa klejowa do styropianu
-łączniki  mechaniczne  odpowiadające  wymogom  świadectw  lub  aprobat 
technicznych ITB

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach  państwowych  lub świadectwach ITB dopuszczających  dany materiał  do 
stosowania w budownictwie.
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 
Abizol  R  i  Abizol  P  należy  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  bębnach 
metalowych,  magazynować  w pozycji  stojącej,  z  dala  od źródeł  ognia  i  elementów 
grzejnych,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  nasłonecznieniem i  wpływami 
atmosferycznymi. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 
ustawiać w stosy w pozycji  stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie 
więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 
cm.
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach  krytych  i  zamkniętych.  Pakiety  płyt  należy  układać  w 
przewietrzanych  pomieszczeniach  bez  otwartych  źródeł  ognia  pozostawiając między 
rzędami i ścianami wolne przestrzenie umożliwiające do nich dostęp. Na stanowisku 
roboczym  odkrytym  materiały  te  należy  układać  na  podkładach  z  desek  lub  płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.
Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania  robót  będących  przedmiotem niniejszej  specyfikacji  należy stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
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- urządzenia do przygotowania zaprawy
- mechaniczne pomosty robocze
- narzędzia ręczne
- sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Izolbet  „A” może  być  przewożony dowolnymi  środkami  transportu  z  zachowaniem 
przepisów  Ministerstwa  Komunikacji  dla  materiałów  klasy  III  w  sprawie 
bezpieczeństwa  ruchu  przy  przewozie  materiałów  niebezpiecznych  na  drogach 
publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego 
najwyżej  w  dwóch  warstwach  tak,  aby  tworzyły  zwartą  całość  zabezpieczoną 
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem    i uszkodzeniem. 
Rolki  papy  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  ładowane  w  jednej 
warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem 
się i uszkodzeniem.
Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu 
pełnego wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
5.1 Izolacje powłokowe

Zakres robót przygotowawczych 
1.  Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia. 
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2.  Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  powłokowe  z  materiałów  bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. 
3.  Naroża  powierzchni  izolowanych  powinny  być  zaokrąglone  promieniem  nie 
mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co 
najmniej 5 cm od krawędzi. 
4. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
5. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
6. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5 C. 
7. Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi

Izolacja roztworami asfaltowymi
Zakres robót zasadniczych 
Izolbet  „A”  –  roztwór  asfaltowy  do  gruntowania  betonów  i  tynków  na  zewnątrz 
pomieszczeń  pod  powłokowe  hydroizolacje  bitumiczne  oraz  pod  papy  asfaltowe 
tradycyjne i termozgrzewalnego stosowania na zimno. 

1. Izolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1%.
Folia  powinna  zostać  ułożona  na  całej  izolowanej  powierzchni  i  wywinięta  na 
powierzchnie  pionowe i  ukośne.  Arkusze  folii  powinny być  ułożone  z  zakładem o 
szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. 
Folia  powinna  zostać  przymocowana  do  elementów  kotwiących  przy  pomocy 
zgrzewania.  Powierzchnia  folii  powinna  być  równa,  gładka  i  pozbawiona  przebić  i 
otworów. 

2. Izolacje z papy
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi  warstwami  izolacji  powinna  wynosić  1,0-1,5  mm.  Przy  układaniu 
izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 
każdej  warstwie  powinna  być  nie  mniejsza  niż  10  cm.  Zakłady  arkuszy  kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  szczelna,  ciągła  i  dobrze  przylegająca  do 
podłoża  lub  podkładu.  Na  powierzchni  izolacji  nie  powinny  występować  pęcherze, 
fałdy,  dziury,  odpryski  oraz  inne  podobne  uszkodzenia.  Izolacje  z  materiałów 
bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC.

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

103



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

3. Izolacje termiczne poziome
Zakres robót przygotowawczych 
Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste.
Zakres robót zasadniczych 
1. Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu 
2. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
3. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
4. Przy  układaniu  kilku  warstw  płyt  należy  układać  je  mijankowo  tak,  aby 

przesunięcie  styków  w  kolejnych  warstwach  względem  siebie  wynosiło  co 
najmniej 3 cm. 

5. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
6. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
7. Warstwy  izolacyjne  powinny  być  wbudowane  w  taki  sposób,  aby  nie  ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą 
z innych źródeł. 

1. Docieplenie ścian 
Izolacja ścian nadziemia
Zakres robót przygotowawczych 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplania  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej 
powierzchnię,  w razie potrzeby wyrównać ubytki,  dokładnie oczyścić  oraz wykonać 
próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach: 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach  10x10  cm.  Po  4-7  dniach  należy  wykonać  próbę  ręcznego  odrywania 
przyklejonego  styropianu.  Wytrzymałość  podłoża  i  przyczepność  kleju  są 
wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się 
od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 
prawidłowo przygotowane. 
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły 
wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w 
świadectwach ITB. 
Zakres robót zasadniczych 
Zaprawy  lub  masy  klejące  należy  przygotować  zgodnie  z  informacją  podaną  w 
świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości 
podanej  w świadectwie,  a  następnie  należy  pomierzyć  konsystencję,  która  powinna 
wynosić  10+/-1  cm  stożka  opadowego.  Jeśli  do  klejenia  ma  być  stosowana  masa 
klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu 
konsystencji. 
Konsystencja  masy klejącej  powinna wynosić  10 cm stożka opadowego -  dla  masy 
przeznaczonej do przyklejania styropianu 
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Masa powinna być  zużyta  w ciągu 1godziny,  po dłuższym czasie nie nadaje się do 
przyklejania styropianu. 
Masę  klejącą  należy  nakładać  na  płycie  styropianowej  na  obrzeżach  pasmami  o 
szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma 
należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy 
przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty 
styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na 
płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać 
zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do 
płyt  już przyklejonych i  docisnąć przez uderzenie  packą drewnianą aż do uzyskania 
równej  płaszczyzny  z  sąsiednimi  płytami,  co  sprawdza  się  przez  przyłożenie  łaty 
drewnianej.  Jeżeli  masa  klejąca  wyciśnie  się  poza  obrys  płyty,  trzeba  ją  usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt  styropianowych po raz drugi ani 
poruszenie płyt po upływie kilku minut. 
Po  sprawdzeniu  i  przygotowaniu  powierzchni  ścian  przystąpić  do  przyklejania  płyt 
styropianowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 
zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Przyklejanie  płyt  styropianowych  należy  rozpoczynać  od  dołu  ściany  budynku  i 
posuwać  się  do  góry.  Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  przy  pogodzie 
bezdeszczowej,  gdy  temperatura  powietrza  nie  jest  mniejsza  niż  5  C.  Płyt 
styropianowych  nie  można  stosować  do  ocieplania  ścian  bezpośrednio  po 
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
Powierzchnia przyklejonych płyt  styropianowych powinna być wyrównana,  a szpary 
większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. 
Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej 
niż  po  3  dniach  od  czasu  przyklejania  płyt.  Niedopuszczalne  jest  pozostawienie 
styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 
Po  wyrównaniu  powierzchni  płyt  należy  zaszpachlować  główki  łączników 
mechanicznych masą klejącą. 
Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z 
nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska 
się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w 
ścianie. 
Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być 
z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę 
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łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy 
były całkowicie schowane w zagłębieniu. 
Izolacja ścian fundamentowych
Płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  muszą  opierać  się  na  mocnej  podstawie  (na 
przykład na odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem 
się  w  dół  podczas  ubijania  zasypki.  Płyty  izolacyjne  można  ciąć  standardowymi 
narzędziami  budowlanymi  (piły  ręczne,  piły  elektryczne  lub  urządzenia  do  cięcia 
gorącym drutem). Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki 
sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków 
termicznych. Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na 
wzór cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać 
do  zabezpieczonych  hydroizolacją,  zewnętrznych  ścian  piwnic  za  pomocą 
wysokoplastycznej masy uszczelniającej np. Superflex 10. Klej nakłada się punktowo 
(około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina 
stanowi  tylko  tymczasowe  zamocowanie,  gdyż  płyty  izolacyjne  są  przyciskane  do 
ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.
W przypadku wyboru innego materiału,  prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z 
instrukcją wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
IZOLACYJNYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie               i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.

5. Kontrole i badania laboratoryjne
-  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 
podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub 
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
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1.  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
-po przygotowaniu podkładu pod izolację 
-po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
-podczas  uszczelniania  i  obrabiania  szczelin  dylatacyjnych  i  miejsc  wrażliwych  na 
przecieki 
 Odbiór powinien obejmować: 
-sprawdzenie jakości materiałów 
-sprawdzenie  wytrzymałości,  równości,  czystości  i  stanu  wilgotności  podłoża  lub 
podkładu 
-sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
-sprawdzenie  dokładności  obrobienia  naroży,  miejsc  przebicia  izolacji  przez  rury, 
wpusty podłogowe itp. 
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Odbiór izolacji termicznej
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 
-sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
-sprawdzenie  czy  grubość  warstwy  ocieplającej  jest  wystarczająca  do  uzyskania 
wymaganej wartości współczynnika K 
-sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do 
podłoża 
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 
W  aprobacie  technicznej  i  w  certyfikacie  załączonym  do  partii  zapraw  i  mas 
tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. 
Wykonawca  powinien  obejrzeć  całą  partię  dostarczonego  materiału  i  w  razie 
negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy 
to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje 
wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 
-zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji
-przygotowanie powierzchni do gruntowania
-zagruntowanie powierzchni 
-położenie warstw izolacyjnych
-wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją
-uporządkowanie stanowiska po robotach
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1 SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A””

2 umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem 
robót,  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza 
ww zadania
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3 normy
4 aprobaty techniczne
5 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:
1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
3 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
4 PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
5 PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
6 BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 
technicznej
7 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
8 PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 
9 Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
10 Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
11 Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki 
do mocowania płyt termoizolacyjnych. 
12 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 
r. 
13 Instrukcje producentów wybranych materiałów

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Tynki 

ST 9.0
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich dla zadania:  „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
Rodzaje tynków do wykonania:
- Tynki wewnetrznne gipsowe
-Tynki zewnętrzne z gotowych wypraw elewacyjnych.

- Sufit – wykończony płytami gipsowo – kartonowymi ogniochronnymi GKFI 
12,5mm i  szpachlowane lub   podwieszone, modułowe z płyt mineralnych w 
holach i korytarzach.

Wszystkie narożniki zewnętrzne ścian wewnętrznych kondygnacji nadziemnych, naroża 
wewnętrzne  okien  i  drzwi  kondygnacji  nadziemnych  wykończone  aluminiowymi 
kątownikami systemowymi.

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 

budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:
-Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach
-Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych 
o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu
-  do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw 
wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm

-Gotowe suche zaprawy tynkarskie
-Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie
-Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych 
-Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010 
-Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- urządzenia do przygotowania zaprawy
- narzędzia ręczne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogólne

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót 
stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w 
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można 
wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków 
zabezpieczających. 
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża: 
-W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm. 
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.
-Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą

5.3 Zakres robót zasadniczych 
Tynki 
Układanie tynków składa się z kilku faz:
-Wyznaczenia  powierzchni tynku.  Do tego celu używa się pionu, sznura i  gwoździ, 
które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 
wykonuje  się  placki  z  zaprawy i  wygładza  je  równo z  główką gwoździ.  Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. 
Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 
pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.
-Wykonania obrzutki.  Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej,  o grubości 
nieprzekraczającej  3÷4  mm  na  ścianach  i  4  mm  na  suficie.  Konsystencja  zaprawy 
cementowej  lub  półcementowej  obrzutki  powinna  wynosić  10÷12  cm  zanurzenia 
stożka.
-Wykonania narzutu.  Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 
mm,  a  gęstość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  9  cm  zanurzenia  stożka.  Po 
naniesieniu  narzutu  następuje  równanie  go  za  pomocą  łaty.  Narzut  w  narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.
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-Wykonania  gładzi.  Gładź  wykonuje  się  z  rzadkiej  zaprawy  z  drobnym  piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej 
tłusta  niż  do  narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  się  ręcznie  i 
rozprowadza pacą.  Po stężeniu gładzi zaciera  się ją packą drewnianą,  stalową lub z 
filcem, zależnie  od rodzaju wykończenia  tynku.  W czasie  zacierania  należy zwilżyć 
tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na 
ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być 
niższa niż na obrzutkę. 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, 
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę  powyżej  5oc;  Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w 
zależności  od  warunków  pogodowych)  można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej 
obróbce:  malować,  tapetować,  okładać  różnymi  okładzinami  ceramicznymi, 
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 
3  dniach  od  chwili  przyklejenia  styropianu,  przy  bezdeszczowej  pogodzie  i 
temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  5  ºC  i  nie  wyższej  niż  20  ºC.  Jeżeli  jest 
zapowiadany  spadek  temperatury  poniżej  0  ºC  w  przeciągu  24  h,  to  nie  należy 
przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 
ºC 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt  styropianowych ciągłą  warstwą o 
grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 
tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  należy  natychmiast  wciskać  w  nią 
tkaninę  szklaną  za  pomocą  packi  stalowej.  Tkanina  szklana  powinna  być  napięta  i 
całkowicie  wciśnięta  w  masę  klejącą.  Niedopuszczalne  jest  przyklejania  tkaniny 
zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą 
następnie  nanosi  się  jednorazowo  na  tkaninę.  Sąsiednie  pasy  tkaniny  powinny  być 
nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej 
i  części  cokołowej  ocieplanych  ścian  należy  zastosować  dwie  warstwy  tkaniny. 
Narożniki  otworów  okiennych  i  drzwiowych  powinny  być  wzmocnione  przez 
naklejenie  bezpośrednio  na  styropianie  kawałków  tkaniny  o  wymiarach  20x35  cm. 
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz 
należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam 
sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 
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Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 
mm i nie więcej niż 5mm. 
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone 
do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne 
należy  stosować  perforowane  kątowniki  aluminiowe  o  wymiarach  25x25  mm  do 
wzmacniania naroży pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz 
drzwiach wejściowych do budynku. 
Wyprawy tynkarskie  można  nakładać  nie  wcześniej  niż  po 3 dniach  od  wykonania 
warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Prace  te  należy  prowadzić  w  temperaturze  nie 
niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  w  czasie  opadów 
atmosferycznych,  silnego  wiatru  oraz  jeśli  jest  zapowiadany  spadek  temperatury 
poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. 
W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym 
narzucie, wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
 6.  KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT 
TYNKARSKICH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie  i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
- Sprawdzenie materiałów
- Sprawdzenie podłoży
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
-Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
-Sprawdzenie grubości tynku
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków
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-Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 
Kategori
a tynku

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku pionowego

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji

II Nie większe 4 
mm na 
długości łaty 

Nie większe niż 
3mm na 1m

Nie większe niż 
4 mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 
4 mm na 1 m

III  Nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2m.

Nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości

Nie większe niż 
3 mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 
3 mm na 1 m

IV  Nie większe 
niż 2 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 2 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2m. 

Nie większe niż 
1,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 
6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.)

Nie większe niż 
2mm na 1m
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6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
-  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 
podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub 
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie 
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest 
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo:
-Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów
-Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
Jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  należy  uznać  za 
zgodne  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy chociaż  jedno  badanie  da  wynik 
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.
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W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0. „Wymagania 
ogólne". 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
-przygotowanie podłoża,
-siatkowanie powierzchni zewnętrznych,
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
-wykonanie tynków,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-likwidację stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1.  SIWZ dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego budynku H  położonego przy ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót,  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza 
ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych 
3. PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i 
badania przy

odbiorze 
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4. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
7. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Okładziny ścienne i podłogowe

ST 10.0
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1. WSTĘP
1.2 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
okładzin z płytek dla zadania: „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy 
ul.  Gwiaździstej  67-65  oraz  dobudowa  od  strony  ul.  Szczęśliwej  budynku 
przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu 
Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A””
1.3 Rodzaje okładzin do wykonania:

-Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych antypoślizgowych-podłoga
-Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych wys. 10cm-cokolik
- W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych ściany do wysokości 2,50 m.– 
wykonać okładzinę z płytek glazurowanych układaną na pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej.
-Na ścianach przedsionków W.C. oraz w umywalniach
- Przy umywalkach w gabinetach lekarskich oraz w pomieszczeniach socjalnych 
„fartuchy” z płytek ceramicznych 100 x 160 cm.
- Narożniki wypukłe i wklęsłe ścian obłożonych glazurą winny być zabezpieczone 
specjalistycznymi kształtownikami w kolorze glazury lub płytkami o zaokrąglonych 
narożnikach.
- okładziny ciągów komunikacyjnych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
 45431000-7 Kładzenie płytek

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:
-płytki ceramiczne ścienne
-płytki ceramiczne podłogowe
-zaprawa klejowa
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-zaprawa fugowa 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- Urządzenie do przycinania płytek
- Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH
5.1 Zalecenia ogólne

-  Okładziny  powinny  być  wykonywane  po  zakończeniu  wszystkich  robót  stanu 
surowego  budynku.  Roboty  okładzinowe  wewnętrzne  mogą  być  rozpoczęte  po 
wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki 
budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby 
spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
-  Temperatura w czasie układania  płytek  powinna wynosić  co najmniej  +5 ºC i  nie 
powinna przekraczać +25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni 
przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania  i  twardnienia  zaprawy klejowej – 
przez okres co najmniej 5 dni
-  Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem
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- W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie 
kleje  zalecane  dla  danego  materiału  okładzinowego  zachowaniem  warunków 
technicznych ich stosowania. 
-  Okładziny  powinny  wykazywać  jednolitość  barwy  i  wzoru  na  całej  powierzchni. 
Materiał  okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego 
cyklu produkcyjnego. 
1. Okładzina  nie  może  mieć  plam,  pęcherzy,  pęknięć,  zarysowań,  odstawać  od 

podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 

Powierzchni  podłoży  pod  wykładziny  powinny  być  równe  i  tworzyć  pionowe  lub 
poziome płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia 
powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na 
kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 
Przed  przystąpieniem do  okładzinowania  powierzchni  ścian  należy  także  sprawdzić 
jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i 
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar  większy niż połowa 
płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
-  Na  przygotowane,  zagruntowane  podłoże  należy  nanieść  zaprawę  klejową  pacą 
zębatą,  możliwie  w jednym kierunku,  na  taką  powierzchnię,  aby  płytki  mogły  być 
naklejone  w ciągu  10-30 min.  Po  rozprowadzeniu  zaprawy należy  nanieść  płytkę  i 
docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
- Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.
- Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za 
pomocą  pacy  lub  szpachelki  gumowej.  Wstępne  czyszczenie  powierzchni  należy 
wykonywać  używając  wilgotnych  gąbek o  większych  porach  lub  pacy  z  gąbką.  W 
końcowym etapie  prac należy stosować odpowiednie ściereczki  lub drobnoporowate 
gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.
- Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożne i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 
aby licował  z płytką  w obu kierunkach.  W narożnikach stosować elementy narożne 
systemowe. 
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6.  KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT 
OKŁADZINOWYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie  i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.
Należy przeprowadzić następujące badania:
 -Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
- Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
i  załączonych  atestów  w  celu  stwierdzenia  zgodności  użytych  materiałów  z 
wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  normami.  Nie  można  używać 
materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość.
-  Sprawdzenie  podłoży.  Podłoże  powinno  odpowiadać  warunkom  określonym  w 
zasadach prowadzenia robót
- Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej 
prawidłowości  należy  przeprowadzić  przez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  lub  drutu 
wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar 
odchyleń  z  dokładnością  do  1  mm.  Równocześnie  należy  sprawdzić  poziomnicą 
zachowanie  kierunku  poziomego  a  pionem  murarskim  zachowanie  kierunku 
pionowego. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
-  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 
podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub 
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie 
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy  odbiorze  sprawdzeniu  podlegają:  wygląd  płaszczyzny,  pionowość  wykonania, 
krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn,  narożniki,  styki  z  ościeżnicami.  Powierzchnie 
okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny 
być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane 
w  ten  sposób,  aby  ich  krawędzie  tworzyły  układ  wzajemnie  prostopadłych  linii 
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego 
nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.
Jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  okładziny  ścienne  należy 
uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da 
wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/
B-10121.  Okładzinę  taką  należy  wykonać  prawidłowo  od  nowa  i  przedstawić  do 
ponownego odbioru.
W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania robót okładzin ściennych z płytek obejmuje:
- sprawdzenie podłoży, 
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- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie okładzin,
– prace porządkowe.

               10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1.  SIWZ dla  zadania: „Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A””
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót,  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza 
ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
2. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
3. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty malarskie 

ST 11.0
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1. WSTĘP
1.2 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich  dla  zadania: „Przebudowa istniejącego budynku  H  położonego przy ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.3 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

 45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są:
Farby lateksowo-akrylowe
Wszystkie farby lateksowo-akrylowe mają dobrą przyczepność do podłoża, są trwałe i 
odporne na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie 
podłoża (na przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) 

-akrylowe,  w których  spoiwem jest  żywica  akrylowa,  dobrze kryją  i  tworzą gładką 
powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. 
Pomalowana nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we 
wszystkich pomieszczeniach domowych,
-letaksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla 
pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana 
nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we 
wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych 
(kuchni, łazienek),
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-winylowe -  spoiwem w nich jest  polichlorek winylu  lub polioctan  winylu.  Tworzą 
gładką powłokę, słabo przepuszczają parę wodną. Dość szybko się brudzą, ale są łatwe 
do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,
-mieszane - łącza w sobie właściwości obu rodzajów - na przykład akrylowo-lateksowe 
i winylowo-lateksowe
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH
4.1Zalecenia ogólne

-Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny być  wykonywane  po  wyschnięciu 
tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
-Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 
-Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.
-Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a 
nawietrznie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem od urządzeń  grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
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-W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt  niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.
-Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
-Powierzchnie  podłoży przewidzianych  do  malowania  powinny być  gładkie,  równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
-Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych 
rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
-Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami 
emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4% masy,  a  farbami  syntetycznymi  nie 
większa niż 3% masy. 
-Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
-Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
-Drugie  malowanie  należy wykonać  po wykonaniu  białego  montażu  i  wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
-Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
-Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i 
dróg oddechowych. 

5.1 Zakres robót przygotowawczych 
-Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań  i  innych  drobnych  defektów.  Po  przetarciu  należy  powierzchnię  odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić.

5.2 Zakres robót zasadniczych 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże 
nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
-Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi 
pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości 
wybudowanych  lub  zgromadzonych  materiałów.  Wyniki  badań  Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.
-Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z 
wynikami badań.

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
-Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-
10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych 
(kurz,  zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących 
się ziaren piasku.
-Sprawdzanie  podkładów:  zagruntowana  powierzchnia  powinna  być  utrwalona  i 
odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna 
wykazywać prześwitów           i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
-Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 
wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  łuszczenia  się  oraz  smug,  plam 
i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanej powierzchni
-  Barwa powłok powinna być  zgodna z  wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu
- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
-  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  połysk  a  powłoki  matowe  powinny  być  jednolicie 
matowe lub półmatowe. 
-  Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na 
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wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
2. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych
3. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
4. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
5.  Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
6. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
7. Dokumentacja powykonawcza 
8. Dziennik Budowy 
9. Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
10. Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
11. Protokoły odbiorów częściowych

Sprawdzeniu podlega:
1. zgodność z dokumentacją techniczną
2. rodzaj zastosowanych materiałów
3. przygotowanie podłoża
4. prawidłowość i dokładność wykonania robót

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy.  W przypadku, gdy chociaż 
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym 
ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania malowania 1 m2 powierzchni obejmuje:

-sprawdzenie podłoży, 
-zakup i dostawę materiałów,
-malowanie 
-prace porządkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1.  SIWZ dla  zadania:   „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót
3.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja  budowlana i  wykonawcza  ww 
zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych. 
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
4. PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
5. PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań
6. PN-64/C-04411 Pigmenty. Określanie trwałości na światło
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem 
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Posadzki 

ST 12.0
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek dla zadania: „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku H  położonego 
przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku 
przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu 
Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
Rodzaje posadzek do wykonania:
– posadzka z płytek typu Gres
– posadzek z wykładziny PVC z  wykończeniem przyściennym        

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian

 45432110-8 Kładzenie podłóg

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 

specyfikacji są:

- Zaprawa samopoziomująca

-  Płytki  podłogowe  typu  Gres  gat.  I  o  klasie  antypoślizgowości  R9,  a  w 

pomieszczeniach sanitarnych o klasie antypoślizgowości R10

– wykładzina obiektowa o przeznaczeniu do budynków użyteczności publicznej

– zaprawa klejowa

–  pianka podkładowa poliuretanowa

–  panele podłogowe o wytrzymałości 15000 obrotów

– materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu

– Pprzechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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– wykładziny przewodzące elektrostatycznie np. Gamrat

- zaprawa klejowa

- listwy wykończeniowe przyścienne

- kleje zalecane przez producenta wykładziny 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe 
składowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- Urządzenie do przycinania płytek
 - Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na  żądanie,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania  przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH
5.1 Zalecenia ogólne

Posadzki z płytek
-Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej  kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy
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-  Materiały  użyte  do  wykonywania  posadzki  powinny  znajdować  się  w 
pomieszczeniach  o  wymaganej  temperaturze  co  najmniej  24  godziny  przed 
rozpoczęciem robót
-  Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
-  Płytki  należy  układać  i  rozmierzać  wg projektu  wykonawczego  wnętrz..  Warstwa 
kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 
aby  docinki  płytek  przy  krawędziach  (końcach  ścian)  miały  wymiar  większy  niż 
połowa płytki. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Wykonywanie warstw podkładowych
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości 
podłogi.  Powinien  być  dostatecznie  sztywny  i  mieć  odpowiednią  wytrzymałość 
mechaniczną oraz równą   i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy 
ustalić położenie gómej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie.
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na 
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,
-  na  warstwie  izolacji  przeciwdźwiękowej  lub  ciepłochronnej  ułożonej  na  stropie 
(podkład pływający).
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 
drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się 
warstwą  grubości  zwykle  30-40  mm,  bezpośrednio  na  warstwie  ochronnej,  między 
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie 
kilku  pierwszych  dni  podkład  należy  zwilżać  wodą  w celu  należytego  związania  i 
stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać 
szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po 
upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki.
Podkład  betonowy  stanowi  samoistną  posadzkę  w  pomieszczeniach  wskazanych  w 
projekcie.
Pod  płytki  należy  wykonać  podkłady  samopoziomujące  -  z  suchej  mieszanki  po 
dodaniu  odpowiedniej  ilości  wody.  W  skład  mieszanki  wchodzi  m.in.  mączka 
anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5 
MPa. Uzyskać należy równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu.
- Przygotowanie podłoża przed ułożeniem posadzki:

a). Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak 
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również  zabrudzenia  pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

b). Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z 
PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 

c). Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć 
i szczelin. 

d). Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
5.3 Zakres robót zasadniczych 

- Posadzki z płytek ceramicznych
1.  Posadzki  z  płytek  ceramicznych  układać  na  przygotowanym  wcześniej  suchym 
i  czystym   podkładzie.  Do  układania  stosować  klej,  którego  rodzaj  dobrać  zgodnie  z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
2. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia  wyznacza  położenie  płaszczyzny posadzki.  Następnie  ułożyć  w odstępach 
będących  wielokrotnością  wymiaru  płytek  pasy  kierunkowe,  których  płaszczyznę 
kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych 
pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą 
do spoinowania.
3. Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. 
Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonową.

6.  KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT 
POSADZKOWYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie   i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.
Należy przeprowadzić następujące badania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
- Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
i  załączonych  atestów  w  celu  stwierdzenia  zgodności  użytych  materiałów  z 
wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  normami.  Nie  można  używać 
materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość.
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-  Sprawdzenie  podłoży.  Podłoże  powinno  odpowiadać  warunkom  określonym  w 
zasadach prowadzenia robót. 
Posadzka z płytek 
-  Przy  odbiorze  posadzki  sprawdzeniu  podlegają:  wygląd  zewnętrzny,  związanie 
posadzki  z  podkładem,  prawidłowość  powierzchni,  grubość  posadzki,  szerokość  i 
prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki.
-  Wykonana  posadzka  powinna  być  równa,  gładka  i  pozioma  lub  wykazywać 
odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie.
-  Spoiny  pomiędzy  płytkami  powinny  być  równe,  prostoliniowe  i  jednakowej 
szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 
-  Wykonane  posadzki  powinny  posiadać  odchylenie  powierzchni  od  powierzchni 
poziomu  lub  założonego  spadku  na  całej  długości  i  szerokości  posadzki  nie 
przekraczające ±5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
-  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 
podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub 
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie 
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  SST  „Wymagania 
ogólne".
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2. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 
Robót Budowlano – Montażowych
3. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
4. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.
5. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
6. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy    i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:
- Przygotowanie podkładów,
- zakup i transport materiałów,
- ułożenie posadzek wraz z listwami wykończeniowymi i cokolikami
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1.  SIWZ dla  zadania:„„Przebudowa istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót
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3.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja  budowlana i  wykonawcza  ww 
zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:

1. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, 
klasyfikacja,właściwości i znakowanie
2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i 
warunki odbioru
3. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
4. PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i 
sprawdzanie jakościpowierzchni.
5. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
6. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
8. Instrukcja producenta wykładziny

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje wod-kan

ST 13.0
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1. WSTĘP
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
instalacji   wod-kan dla zadania:   „Przebudowa istniejącego budynku H  położonego 
przy  ul.  Gwiaździstej  67-65  oraz  dobudowa  od  strony  ul.  Szczęśliwej  budynku 
przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu 
Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
Zasilanie  w wodę  przebudowywanego  oraz  projektowanego budynku odbywać  się 
będzie poprzez projektowane przyłącza z sieci kanalizacji gminnej

1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i 
konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i 
konfekcjonowania powietrza

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie 
o  gwarantowanej  spawalności.  Obróbka  mechaniczna,  plastyczna  lub  cieplna 
elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego 
materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie 
spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie  obniżyły  właściwości 
fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków.
Wykonawca zobowiązany jest  do zbierania  dokumentacji  dostaw w postaci  atestów, 
świadectw  jakości,  specyfikacji,  paszportów,  instrukcji  obsługi  i  DTR,  kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
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Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: Instalacja wodociągowa

Woda zasilać będzie przybory sanitarne, hydranty p.poż oraz instalacje tryskaczową

przygotowywanie wody ciepłej na potrzeby obiektu w lokalnej kotłowni. Woda zimna -

rozprowadzenia główne i piony wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych, a 

odejścia od pionów i zasilanie przyborów przewodami typu PE-X z wkładką 

aluminiową. Rozprowadzenie główne i piony ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 

ciepłej wody wody ciepłej technologicznej przewodami z rur PP-3 z wkładką 

stabilizacyjną aluminiową, a odejścia od pionów i zasilanie przyborów przewodami typu 

PE-X z wkładką aluminiową. Sieć preizolowana z kotłowni w technologi typu „flexalen 

600” Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzić równolegle pod stropem 

pomieszczeń. Przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody należy 

zaizolować. Na przewodach wody zimnej i ciepłej stosować zawory odcinające kulowe. 

Dla regulacji instalacji cyrkulacji ciepłej wody zamontować zawory termostatyczne 

np.TA-Therm firmy TA. Należy zapewnić dostęp do zaworów. Odwodnienie instalacji 

w najniższym poziomie instalacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Kanalizację odprowadzić do istniejących studzienek na posesji Inwestora, następnie do 

sieci kanalizacji miejskiej. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej i podłączenia 

przyborów wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej z polipropylenu. Natomiast 

główne poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką parteru z 

rur PVC.  Odpowietrzenie pionów wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach i 

aparatami napowietrzającymi. Wykonać rewizje na pionach Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Instalacja kanalizacji deszczowej
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 Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych do 
sieci kanalizacji deszczowej na terenie DCO 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
-podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
-komplet elektronarzędzi
-komplet narzędzi ślusarskich
-komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi. 
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 
i składowanie materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji  właściwości  materiału  i  zewnętrznych  warunków  panujących  podczas 
procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być 
przewożone  środkami  transportu  odpowiednio  przystosowanymi  do  przewozu 
elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w wiązkach muszą 
być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Wyładunek  rur  w 
wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego z  płaskimi  widłami  lub  dźwigu z 
belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury  zostały  załadowane  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy 
rury  są  rozładowywane  pojedynczo  można  je  zdejmować  ręcznie  lub  z  użyciem 
podnośnika  widłowego.  Nie  wolno  rur  zrzucać  lub  wlec.  Przewożone  środkami 
transportu  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 
dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
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ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  INSTALACJI 
WEWNĘTRZNYCH

Instalacja wodociągowa 
Projektuje się instalację wody zminej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej na potrzeby socjalno-
bytowe i dla wewnętrznego gaszenia pożaru. 
Należy wykonać doprowadzenie wody zimnej do zaprojektowanych wszystkich 
przyborów  . Główne przewody rozprowadzić w  szachtach instalacyjnych. Podejścia 
do punktów poboru w bruzdach lub we wspólnych obudowach z podejściami 
kanalizacji sanitarnej.
Całość instalacji należy zabezpieczyć przed wykraplaniem się wilgoci stosując izolację 
typu Polietylen typowy, kolor szary
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do 
picia. Łączenie, mocowanie i próby (na ciśnienie 0,6 MPa) wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta.np typ ACCOTUBE HS o grubości 13 mm.
Wszystkie rurociągi wodociągowe w pomieszczeniach powinny być obudowane lub 
prowadzone w bruzdach.
Montaż armatury
-Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach łatwo dostępnych. 
-Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 
pracy (ciśnienie i temperatura) danej instalacji.
-Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej 
powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
-W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej 
strony.
Regulacja instalacji
-Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie 
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia 
wypływu niezanieczyszczonej wody płucznej.
-Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli 
woda wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania 
zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minuty.
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-Regulacji  rozpływu  wody  ciepłej  w  poszczególnych  obiegach  urządzeń  należy 
wykonać  przy  użyciu  kryz  dławiących  lub  innych  elementów  regulujących.  Przed 
przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła 
ciepła,  sprawdzić  działanie  pomp  cyrkulacyjnych  oraz  zgodność  wykonania  prac 
izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.
-Urządzenie  ciepłej  wody można  uznać  za  wyregulowane,  jeżeli  z  każdego  punktu 
płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 ºC. 
Pomiaru temperatury należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 
Pomiar temperatury ciepłej wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 
1ºC. 
Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie
-Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
-Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. 
-Badania  szczelności  urządzeń  należy  przeprowadzić  w  temperaturze  otoczenia 
powyżej       0 ºC. 
-Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej.
-W przypadkach  koniecznych  może  być  wykonana  próba  częściowa,  jeżeli  badanie 
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
-Instalacja  wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotnej  wartości 
ciśnienia  roboczego,  lecz  nie  mniejszym  niż  1,0  MPa  nie  powinna  wykazywać 
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.
-Instalacje  uważa  się  za  szczelną,  jeżeli  manometr  w ciągu 20 minut  nie  wykazuje 
spadku ciśnienia. 
-Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje 
woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. 
-Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych 
i przesuwnych. 
-Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 
-Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:
a). napełnienie instalacji wodą zimną
b). podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
c). sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
d). spuszczenie wody
e). napełnienie instalacji wodą gorącą
f). badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
g). uszczelnienie armatury
h). regulacja ciśnień odbiorczych
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.
6.  KONTROLA,  BADANIA  ORAZ  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT 
INSTALACYJNYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i 
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót  oblicza  się  według sporządzonych  przez  służby geodezyjne  pomiarów z 
natury,  udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
2. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 
Robót Budowlano – Montażowych
3.  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
4.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

148



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

5.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
6. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
7. Dokumentacja powykonawcza 
8. Dziennik Budowy 
9. Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
10 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
11 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
12 Protokoły odbiorów częściowych 
13 Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
14 Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – 
ruchowe dla poszczególnych urządzeń

8.1 Odbiór instalacji wodnych 
Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  wody  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów 
częściowych  i  prób  szczelności,  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z 
dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować :
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
-odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
- prawidłowość wykonania izolacji,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
Podczas  odbioru  końcowego  izolacji  należy  sprawdzić  zgodność  z  projektem  w 
zakresie:  rodzaju  materiału  zastosowanego  na  płaszcz  osłonowy,  zamocowania 
elementów płaszcza oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu. 
Odbiór  końcowy  powinien  być  potwierdzony  protokołem  odbioru  izolacji, 
sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych, 
- szczelności połączeń kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
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Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robot.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. 
Ponadto należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów,
 -odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych,
- wielkości spadków przewodów,
- prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.3 Odbiór instalacji centralnego ogrzewania
Podczas odbiorów częściowych i końcowych urządzeń centralnego ogrzewania należy 
przeprowadzić następujące badania zgodności z wymaganiami technicznymi:

 badanie zgodności z dokumentacją techniczną
 badanie materiałów
 badanie zabezpieczenia przed korozją
 badanie węzłów cieplnych
 badanie rozdzielaczy
 badanie wodomierzy
 badanie pomp
 badanie odbiorników ciepła – grzejników płytowych
 badanie przewodów
 badanie armatury
 badanie zaworów bezpieczeństwa
 badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania
 badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie zimnym
 badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie gorącym
 badanie działania urządzeń centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystąpienia do badań.
Badania urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących 
fazach:

- przed zakryciem bruzd, kanałów, zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 
budowlane
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 
regulacji
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
wycenionym przedmiarze robót.
Cena jednostkowa wykonanych instalacji wod. – kan. obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wytyczenie  i trasowanie robót,
- zakup materiałów i urządzeń,
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
- wykop i zasypka rurociągów podposadzkowych,
- ułożenie rur na podsypce i w obsypce, 
- wykonanie otworów i ich wykończenie
- montaż przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i baterii,
- wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do 
tego celu łączników i kształtek przejściowych,
- montaż urządzeń – zasobników c.w.u.
- podejścia odpływowe i dopływowe
- przejścia rurociągów przez ściany 
- podłączenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do przyłączy do budynku,
- wykonanie prób szczelności, 
-  dezynfekcję  instalacji  wodociągowej  wraz  z  uzyskaniem  zaświadczenia  stacji 
sanitarno - epidemiologicznej o zdatności wody do picia,
- prace porządkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
-  SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego 
na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu  Brachyterapii, 
przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 
wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
- umowa zawarta  pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z  harmonogramem 
robót
-  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  budowlana  i  wykonawcza  ww 
zadania
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
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PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:1999  -  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu. 
Zmiana Az1.
PN-85/B-02421  –  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów  armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-71/B-10420  -  Urządzenia  ciepłej  wody  w  budynkach.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.
PN-81/B-10700/00  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10800/00  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 
odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”. 
PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania.
PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00  -  Urządzenia  spłukujące  do  misek  ustępowych  i  pisuarów.  Wspólne 
wymagania i badania
PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
Zmiany l Bl 13/93 póz. 75
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, 
przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; 
PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;
PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania
PN-64/B-10400  –  Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
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PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania 
ogólne
PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 
Warszawa 2003r. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje c.o. i ciepła technologicznego

ST 14.0
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

c.o. i c.t. związanej z realizacją zadania pt„Przebudowa istniejącego budynku H  położonego 

przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku 

przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu 

Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i 

zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionychw punkcie 1.1.

Instalacja centralnego ogrzewania

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania jako 

zamknięty system wodny, dwururowy,pompowy o parametrach pracy 85/60°C.

Źródłem ciepła dla przebudowywanego oraz nowego budynku jest kotłownia zlokalizowana 

w budynku „A” Sposób podłączenia z istniejącą instalacją przeanalizować w projekcie 

budowlano-wykonawczym Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w szachtach 

instalacyjnych

Zaprojektować grzejniki przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia

Rozprowadzenie ciepła od pionów do grzejników instalacją z tworzyw sztucznych ułożonych 

pod posadzką w systemie trójnikowym np. z polietylenu sieciowanego PE-Xc np. firmy 

Therm Concept. Odwodnienie pionów instalacyjnych w najniższym punkcie instalacji.

W najwyższych punktach instalować odpowietrzniki automatyczne.

Istniejące kotły kotły w kotłowni należy przebudować na kotły wodne.

Instalacja ciepła technologicznego

Źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia w budynku „A”. Sposób podłączenia z istniejącą 

instalacją przeanalizować na etapie projektu budowlano-wykonawczego

Głównym odbiornikiem  będzie centrala lub centrale  wentylacyjne Podłączenie centrali 

wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi Producenta.

Instalację wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu łączonych przez 

spawanie zgodnych z normą PN-H-
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74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane".

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego, 

począwszy od zaworów głównych i rozdzielaczy przewidzianych w węźle

cieplnym kończąc na odbiornikach. W zakres robót wchodzą:

– demontaż istniejących instalacji w budynku „H”

– demontaż przewodów doprowadzających

– przebudowa kotłów

– wykonanie nowej instalacji

- montaż armatury,

- próby szczelności instalacji

- usunięcie ewentualnych usterek,

- płukanie instalacji,

- przygotowanie instalacji do malowania,

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

1.4. Podstawowe określenia

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branŜowymi oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji

technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne".

Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej 

zarówno w instalacji c.o.

Grzejnik - urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji co.,

Zawór grzejnikowy termostatyczny - zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną, montowany na gałązcezasilającej grzejnika,

Zawór grzejnikowy powrotny - zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej 

grzejnika,
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Zawór regulacji ręcznej - zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu 

pokrętła oraz posiadający króćcespustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest 

przyjmowana o jedną dymensję mniej niż średnica rury, na których są

zamontowane.

Rurociąg - rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami

Armatura - armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami, połączeniami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Projektu.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN 

oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

2.2. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

2.2.1. Rury i elementy połączeniowe

Instalacje mają być wykonane z czarnych rur stalowych oraz z polietylenu sieciowanego PE-

Xc

Rury stalowe:

- Dla średnic do Dn100 zastosowane będą rury stalowe ze szwem wg PN-H-74200.

Stosować kolana gięte R = 4D, z rur bez szwu. Połączenia będą wykonywane jako spawane.

Rury należy mocować do ścian lub stropu albo montować w przestrzeniach montażowych ze 

spadkiem w kierunku spustu Przy montażu przestrzegać wytycznych producenta systemu, z 

zastosowaniem firmowych złączek i kształtek.

Przy wszystkich przejściach przez ściany i podłogi należy stosować tuleje rurowe. Poziome 

tuleje w przejściach przez ściany powinny być zakończone równo ze ścianą po jej 

wykończeniu, tuleje w stropach wystają 20mm nad poziom wykończonej podłogi. Przejścia 
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przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem 

przeciwpożarowym. Rury

należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych.

Rozprowadzenie ciepła od pionów do grzejników instalacją z tworzyw sztucznych 

ułożonych pod posadzką w systemie trójnikowym np. z polietylenu sieciowanego PE-Xc np. 

firmy Therm Concept.

2.2.2. Armatura.

W skład systemu wchodzą:

- Wieszaki i podpory

- Zawory do obsługi i regulacyjne

- Kompensatory wydłużeń

- Manometry i termometry

- Wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne.

- Urządzenia odpowietrzające i spustowe

2.2.3. Izolacja cieplna

Wszystkie przewody (za wyjątkiem gałązek grzejnikowych) izolować termicznie otulinami z 

wełny mineralnej pod płaszczem z folii PE koloru białego lub jasnoszarego (płaszcz 

jednakowy we wszystkich instalacjach grzewczych), o grubościach jak niżej:

DN [mm] Grubość izolacji właściwej [mm]

15-25 20

32-50 25

65 30

80 35

Izolacje dotyczą rur, kształtek i armatury.

Przy wykonywaniu izolacji przestrzegać wymagań normy PN-B-02421:2000. Uwaga: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność, ciągłość i estetykę wykonania izolacji i 

płaszcza izolacyjnego.

2.3. Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi.
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Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się 

do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymagań bhp. Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś 

rury o średnicach poniżej 30mm tylko w wiązkach.

Rury o różnych średnicach składować odrębnie. Końce rur zabezpieczać kapturkami.

Nie dopuszczać do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur.

Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, 

farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omówionych środków ostrożności Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 

przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

2.4.2. Armatura i urządzenia

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Należy je przechowywać 

w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9t,

- samochód skrzyniowy do 5t,

- samochód skrzyniowy od 5 do 10t,

- żurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t,
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- żurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7 do 10t,

- wciągarkę ręczną od 3 do 5t,

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t,

- spawarkę elektryczną wirującą 300A,

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20kVA,

- giętarkę do prętów mechaniczna,

- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne,

- Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego

- Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego

- Giętarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe

- Pompa do prób

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

4.1. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Podczas prac przeładunkowych rur 

nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 

sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej.
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4.2. Transport urządzeń, armatury

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy 

przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w 

opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Uwagi ogólne

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów

- zamontowanie wsporników pod grzejniki

- zamontowanie wsporników pod nagrzewnice

- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy

- wykonanie bruzd

- przycięcie rur i oczyszczenie.

5.3. Roboty montażowe instalacji c.o i ciepła technologicznego.

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie 

z dokumentacją techniczną. Rury należy łączyć na styk przez spawanie.

Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować 

korki spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami 

kulowymi. Rurociągi należy montować na podporach lub zawieszeniach ruchomych. 

Rozstaw podpór wg zaleceń producenta rur. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych 

za pośrednictwem

odsadzek o długości poziomego ramienia, co najmniej 1.0m. Przy zmianie kierunku 

przewodu zastosować kolana gładkie. Gałązki do grzejników układać ze spadkiem nie 

mniejszym niż 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gałązkami łączyć od ściany za pomocą 
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podejścia rurką niklowaną oraz zaworem kątowym odcinającym, zespolonym. Grzejniki 

należy montować poziomo,

równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika wg wytycznych dla szpitali. Grzejniki 

należy ustawić na wspornikach oraz przymocować do ściany uchwytami.

Rury z polietylenu sieciowanego PE-Xc układać ściśle według instrukcji producenta.

5.4. Izolacja cieplna

Wszystkie przewody (za wyjątkiem gałązek grzejnikowych) izolować termicznie otulinami z 

wełny mineralnej pod płaszczem z folii PE koloru białego lub jasnoszarego (płaszcz 

jednakowy we wszystkich instalacjach grzewczych), o grubościach zgodnych z tabelą 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

DN [mm] Grubość izolacji właściwej [mm]

15-25 20

32-50 25

65 30

80 35

100 40

125 45

Roboty izolacyjne rozpoczynać po zakończeniu montażu przewodów i urządzeń, 

przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości. Izolację

przewodów wykonać zgodnie z PN-B- 02421 Izolacje dotyczą rur, kształtek i armatury.

5.5. Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje 

pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz 

pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny 

wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. Tuleje poziome mają się 

kończyć równo z wykończoną ścianą. Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w 

miejscach

penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji betonowej. Powinny one mieć minimalne 

wymiary i być naniesione na budowlane rysunki wykonawcze aby można je uwzględnić w 
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szczegółowym planie zbrojenia. Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe 

należy zalać używając niekurczliwej zaprawy, o składzie według zaleceń producenta. Należy 

zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności każdego przejścia przez podłogę; 

Wykonawca jest

odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść. Do uszczelnienia wszystkich przejść 

przez ściany/stropy mających odporność ogniową, należy użyć ognioodpornej masy 

uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję do tego 

upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom 

międzynarodowym. Producenci muszą

posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.6. Zabezpieczenie przed korozją

Wszystkie rury stalowe należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) 

warstwą farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A. Czarne rury stalowe 

powinny zostać pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby 

szczelności, a przed położeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje 

czyszczenie szczotką stalową dla

usunięcia brudu, rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz 

jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola jakości wykonania instalacji

Kontrolę wykonuje się przez:

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez 

sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny 

zewnętrzne wykonania spoin.

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelności instalacji
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- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad

- sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych

- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek 

wydłużeń cieplnych

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 

odpowiadają warunkom technicznym,

– przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta

6.3. Próby szczelności i regulacji instalacji

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji 

zasilania nagrzewnic. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze 

powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być 

odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzła 

cieplnego. Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego 

czasu prób (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie 

próbne dla instalacji wewnętrznej c.o. wynosi 0,6MPa. Ciśnienie próbne dla instalacji

zasilania nagrzewnic wynosi 9bar. Ciśnienie próbne. W razie wykrycia w czasie próby 

hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich naprawy przez 

nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i

zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym 

instalację należy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i 

zasilania nagrzewnic należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych

warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5m/s z trzykrotną 

zmianą wody. Przeprowadzić regulację całego zładu.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót:
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- rurociągi m

- armatura szt

- urządzenia kpl

- izolacja m

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektor Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór instalacji wewnętrznej

8.2.1. Odbiory częściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiorowi częściowemu podlegają:

- wytyczenie trasy instalacji

- ułozenie rurociągów i montaż armatury i urządzeń

- próby szczelności

- zabezpieczenie antykorozyjne

- próby rozruchowe

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niŜ 0°C.

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. Jeżeli z 

postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 

odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach 

wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa. Wykonać rozruch przy parametrach roboczych 

instalacji w

ciągu 72 godzin Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z 

naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2. Odbiór końcowy
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 

prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową 

(po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, 

wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi 

końcowemu podlega:

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego

( polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych)

- badanie szczelności całości instalacji

- badanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych instalacji

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 

podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania ( w tym 

badanie

dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 

odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości wykonanych Robót. Ceny jednostkowe obejmują:
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów,

- przekucia i przewierty przez przegrody

- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji

- mocowanie przewodów

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie prób,

- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi

Ponadto:

*dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i 

płyty stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu.

- spawanie

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów

- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy

dla grzejników - garnitur przyłączeniowo-odcinający

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,

PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.

PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie.

PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposaŜenia budynków i instalacji 

przemysłowych. Zasady obliczania.

PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

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

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody.

10.2. Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót

budowlanych. Dz.U.47/2003

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.129/97

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r., w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U. 121/2003.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

10.3. Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK, 

1994 r.

Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje

Wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych", COBRTI INSTAL,1994 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom II, 

ARKADY 1988 r.
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Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 

2001 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje  wentylacji i klimatyzacji

ST 15.0
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji związanych z realizacją inwestycji ”Przebudowa 

istniejącego budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony 

ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i 

leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury 

technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST: Dostawa i montaż centrali nawiewno - wywiewnej

Zakłada się że zostanie zaprojektowana centrala nawiewno-wywiewną, zblokowana, z 

odzyskiem ciepła (wymiennik krzyżowy) w wykonaniu higienicznym, instlacja typu VRV 

wraz z instalacją „freonową”, sterowniczą, skroplin.Centrala wentylacyjna zostanie 

umieszczona na dachu budynku „L”, skąd powietrze zostanie nawiane i wywiane kanałami 

wentylacyjnymi  do pomieszczeń. Kanały prowadzone pod stropem w przestrzeni 

obudowanej do wszystkich pomieszczeń. W wytypowanych pomieszczeniach przez 

zamawiającego (na etapie realizacji P.B.) zaprojektować system klimatyzacyjny VRV.

Montaż kanałów i uzbrojenia:Kanały i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej typu A/I zgodnie z BN-70/8865-05 i BN-70/8865-04. Zespół nawiewny 

uzbrojony w kratki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi, zespół wywiewny uzbrojony 

w kratki wywiewne  z przepustnicami regulacyjnymi. Kanały nawiewne i wywiewne 

izolować matami z wełny mineralnej grubości 30 mm Przewody wentylacji nawiewno-

wywiewnej, zasilające poszczególne piętra z przewodu głównego wyposażyć w zawory 

stałego wydatku .

Montaż tłumików hałasu: Centrala nawiewno-wywiewna może wytwarzać ciśnienie 

akustyczne na poziomie 57-72 dB i dla zmniejszenia hałasu na wywiewie w centrali 

zamontować blok tłumienia szumów, a na nawiewie zamontować tłumik kanałowy szumów, 

co przy izolacji kanałów i naturalnym tłumieniu hałasu na kolanach i kanałach zmniejszy ten 

poziom do poziomu dopuszczalnego 40¸45 dB.
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Wentylatory wywiewne ścienne powinny wytwarzać poziom ciśnienia akustycznego do 35 

dB i mieścić będą się w zakresie obowiązującej normy.

Montaż układu chłodzenia (klimatyzacja)

Zaleca się  dla komfortu cieplnego zaprojektować wentylację z chłodzeniem w okresie 

letnim. Centrala wentylacyjna wyposażona w chłodnicę freonową będzie współpracować z 

agregatem chłodniczym skraplającym  Agregat ustawić na dachu w pobliżu centrali 

wentylacyjnej.  Dla odprowadzenia ciepła z pomieszczeń   PDR i HDR należy w nich 

zainstalować klimatyzatory typu split jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Z jednostek 

wewnętrznych należy odprowadzić kondensat do kanalizacji sanitarnej przez zasyfonowanie. 

Do odprowadzenia ciepła z pomieszczeń wytypowanych należy zamontować splity w 

systemie typu VRV wraz z instalacją „freonową”, sterowniczą, skroplin.

W zakres robót wchodzą:

- dostawa i montaż urządzeń

- dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej

- dostawa i montaż wentylatorów wspomagających

- dostawa i montaż czerpni i wyrzutni

- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami

- dostawa i montaż przepustnic

- dostawa i montaż uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

- dostawa i montaż klap ppoż oddymiajacych klatkę schodową.

1.4. Podstawowe określenia

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne.

Wentylator - urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji przez który powietrze jest usuwane na 

zewnątrz

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza

Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i 

ewentualnego osuszania powietrza
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Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 

zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub 

odwrotnie

Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego 

stanowiący obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze

Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 

wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez 

zmianę oporu powietrza

Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na 

celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 

wentylacyjnych

Nawiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa do 

wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z 

wentylowanej przestrzeni

Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych przeznaczony 

do zapobiegania przenoszenia się ognia i dymu z jednej strefy pożarowej do drugiej

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN 

oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

2.2. Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja

Przewody, mogą być okrągłe typu Spiro lub prostokątne:

- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej według Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-

7600:1996.
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Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B-03434 o połączeniach 

kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Należy przestrzegać następujących grubości blachy :

a)kanały prostokątne dla długości boku

- od 100 do 400mm - 0.6mm

- od 500 do 800mm - 0.8mm

- od 1000mm i większych - 1 .0mm

b)przewody okrągłe

- od 80 do 400mm - 0.6mm

- od 500 - 800mm - 0.8mm

- powyżej 1000 - 1 .0mm

W kanałach o szerokości powyżej 800mm oraz w kanałach płaskich o szerokości większej 

od 600mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać wzmocnienia powierzchni 

kanału nawiewnego i wywiewnego . Wszystkie kolana 900 w przewodach prostokątnych 

maja mieć wbudowane łopatki kierujące. Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: 

PN-85/B-02421

Wszystkie kanały wentylacyjne należy uziemić, na połączeniach kołnierzowych należy 

wykonać obejścia opaskami metalowymi przenoszącymi ładunki elektrostatyczne.

Odcinki na zewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną g=50mm pod płaszczem z 

blachy ocynkowanej.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt montażowy:

1.Samochód dostawczy do 0,9t

2.Samochód skrzyniowy do 5t, od 5-10t

3.żurawie samochodowe do 4t,, od 5-6t, od 7-10t

4.żurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7-10t

5.Wciągarkę ręczną od 3 do 5t,
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6.Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t

7.Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t

8.Spawarkę elektryczną wirującą 300a

9.Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10kva

10.Giętarkę do prętów mechaniczną

11.Nożyce do prętów mechaniczne

12.Szlifierki

13.Wiertarki

14.Gwintownice

15.Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe

16.Podnośniki

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

4.2. Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu.

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi.

4.3. Transport kanałów wentylacyjnych

Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym.

Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób.

Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy 

rzucać. Kanały układać na podkładach drewnianych.

5. Wykonanie Robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca 

przedstawi Inspektor Nadzoru

Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonane związane z wykonaniem instalacji wentylacji w 

budynkach. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

- wykucie otworów dla instalacji

- wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych klimatyzacyjnych.

5.3. Roboty montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylatory dachowe i wywietrzaki należy montować na podstawach dachowych.

Przepustnice jednopłaszczyznowe montować na prostych odcinkach kanałów. Mechanizmy 

przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat, w zależności od pełnego 

otwarcia do pełnego zamknięcia. Czerpnie i wyrzutnie ścienne należy zamontować 

minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wygląd czerpni i wyrzutni oraz ich dokładne 

usytuowanie uzgodnić z architekturą. Kanały wentylacyjne z tłumikami powinny być 

szczelne - do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej 

lub mikroporowatej. Centrale wentylacyjne i automatykę montować zgodnie z zaleceniami 

producenta. Połączenia między kanałami uszczelnić.

5.4. Zabezpieczenie przed korozją

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagają wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone 

fabrycznie, oraz uszkodzone powłoki

cynkowe. Miejsca, które wymagają zabezpieczenia należy oczyścić do drugiego stopnia 

czystości, a następnie pokryć powłokami antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowymi.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne na zewnątrz budynku zabezpieczyć otulinami z wełny 

mineralnej wykończonej folią aluminiową.
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5.6. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolować od konstrukcji podkładkami z gumy. Wszystkie przejścia 

przewodów przez ściany zabezpieczyć miękkimi płytami pilśniowymi. Kanały mocować lub 

podwieszać na sprężystych uchwytach.

Hałas wywołany przez pracę urządzeń powinien być zgodny z normą PN-78/B -10440 

Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

5.7. Zabezpieczenie ppoż

Instalacje wentylacji w większości zaprojektowano wewnątrz stref pożarowych Dla 

pomieszczeń o wydzielonej strefie pożarowej na instalacjach przyjąć klapy p.poż z 

siłownikami 

6. Kontrola jakości Robót

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola techniczna

Kontrolę wykonuje się przez:

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności 

z PN

- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic, klap ppoż

- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych

- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221

- sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów

- sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie działania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie działania automatyki i sterowania.

6.3. Próby szczelności instalacji wentylacji

Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A" Próbie szczelności 

powinny być poddane;

- odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,
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- kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi danymi:

· Wydatek powietrza dla każdego wentylatora i centrali

· Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej

· Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach)

· Temperatura powietrza w lecie i w zimie

· Wilgotność powietrza

· Ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie każdego wentylatora, w zespołach wentylator/

wężownica i kanałach wylotowych na każdym piętrze

· straty ciśnienia w urządzeniach itp.

· Zużycie energii na wentylator

· Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach wykonawczych .

Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 

wymagających warunków. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru 

wpisem do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót:

- dla urządzeń kpl

- dla galanterii wentylacyjnej szt

- dla kanałów wentylacyjnych m2

- dla izolacji m2

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonywane zgodnie z dokumentacją
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projektową, ST i wymaganiami Inspektor Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 

zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 

podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 

(badanie dokumentacji i sprawności całego systemu wentylacyjnego) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 

należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania systemu wentylacji i w zależności 

od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji należy przyjmować na podstawie 

obmiaru i oceny jakości wykonywanych robót. Ceny jednostkowe obejmują:

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów

- dostawa i montaż automatyki całego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

- dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokości

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi

Ponadto:
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*dla kanałów wentylacyjnych

- uszczelnienie połączeń międzykanałowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją), 

wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu

*dla kratek, nawiewników, wywiewników

- elementy przyłączeniowe,

- wsporniki, podpory, zawiesia

- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją), 

wraz z usunięciem i zutylizowaniem

gruzu

10. Normy i dokumenty związane

10.1. Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczelność. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie

10.2. Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -Tom II, 

wydanie Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INSTAL, zeszyt 

5, 2002 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje elektryczne

ST 16.0
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1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych wewnętrznych silnoprądowych związanych z realizacją inwestycji 

„Przebudowa istniejącego budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz 

dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek 

diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami 

infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w 

budynku „A”

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót wyspecyfikowanych w pkt. 1.1. Niniejsza Specyfikacja 

Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót 

• instalacji elektrycznych:

instalacje oświetlenia, instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

instalacje gniazd wtyczkowych zasilających komputery, instalacje siły,wewnętrzna linia 

zasilająca, tablice rozdzielcze, połączenia wyrównawcze miejscowe, ochrona 

przeciwporażeniowa, pomiary powykonawcze.

• Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne(sieć strukturalna komputerowa i 

teleinformatyczna,sieć telefoniczna,sieć RTV,sygnalizacja przyzywowa,telewizja obserwacyjna 

intensywnego nadzoru,oddymiania klatek schodowych,sygnalizacji p.poż. (centralka p.poż 

zlokalizowana na Portierni Głównej DCO),zamków szyfrujących i domofonowa, zajętości 

pomieszczeń,przeciwwłamaniowa z funkcją radiowego połączenia (też z Portiernią 

Główną),instalacja przeciwwłamaniowa)

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacją Techniczną ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 1.5.

2.0. Materiały

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuści możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 

są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złoŜenia ofert

równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 

materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.

2.1. Materiały niezbędne do wykonania robót

Kable elektroenergetyczne - typu LY i YKYŻo z żyłami miedzianymi, w izolacji 

polwinitowej na napięcie 1 kV,

Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 

ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej.

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraŜ, napięcie 

znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 

w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej 

na bębnie. Przewody kabelkowe - typu YDY, YDYp, z żyłami miedzianymi, w izolacji 

polwinitowej na napięcie 750 V.

Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 

ochronnej kombinacją barw żółto-zielonej.

Na powłoce przewodów kabełkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, 

metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz

znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzęt rozdzielczy – całość osprzęty rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być 

przystosowana do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i 

znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych 

winny posiadać stopień szczelności IP 30.
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 Oprawy oświetleniowe - winny być wyposażone w żarowe, fluorescencyjne źródła światła 

odbłyśnik oraz klosz, stopień szczelności IP 44, IP65. Mocowanie opraw do sufitu, 

wbudowane w sufit lub zwieszakowe. Oprawy awaryjne winny być

wyposażone w elektroniczne układy zapłonnikowe oraz oznakowanie żółtym paskiem o 

szerokości 2 cm. Oprawy oświetleniowe winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i 

znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Deklaracja zgodności.

Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać 

aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.2. Magazynowanie materiałów

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze 

oświetlonych. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3.0. Sprzęt

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 3.0.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót:

- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg

- elektronarzędzia ręczne

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, MB oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. Transport

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Warunki Ogólne” pkt 4.0. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 

.Wymagania ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu 

elementów, konstrukcji rtp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami 

transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5.0. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Warunki 

Ogólne” pkt 5.0. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót.

5.2. 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.

5.3 Szczegółowe warunki wykonania robót

5.3.1 Instalacja oświetleniowa

W pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie świetlówkowe. W pomieszczeniach 

wyposażonych w sufity podwieszone
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zastosować oprawy montowane w sufitach podwieszonych. W pozostałych 

pomieszczeniach zaprojektować oprawy mocowane bezpośrednio do stropów. Zasilanie 

oświetlenia należy wykonać z tablicy rozdzielczej przewodami YDYp z żyłą

ochronną, o przekrojach przewidzianych dla danego obwodu. Doprowadzenia przewodów 

do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych { mocowanie

uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody układać w 

przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni między 

płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Przewody prowadzić zasadniczo 

w liniach poziomych i pionowych. Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania

instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.:

• dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, stosować osprzęt natynkowy w 

wykonaniu normalnym i szczelnym,

• dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, osprzęt w wykonaniu 

podtynkowym. Wyłączniki

instalować na wys. 1,2 do 1,4 m od podłogi.

5.3.2 Instalacja siły

Instalacja siły obejmuje:

- zasilanie PDR

- zasilanie HDR

- zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej

- zasilanie agregatu chłodniczego

- zasilanie Splitów

- zasilanie wentylatorów

- zasilanie suszarek do rąk

- zasilanie odbiorników ruchomych 3-faz

- wentylatorków zasilanych napięciem 230V w pom. sanitarnych

- gniazda 230V dla zasilania suszarki do rąk.

Gniazda ogólne 230V przewidzieć we wszystkich strefach obiektu: ich przeznaczeniem jest 

zasilanie drobnych przenośnych urządzeń elektrycznych i urządzeń stosowanych do celów 

porządkowych i remontowych. Zasilanie urządzeń technologicznych i
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sanitarnych należy wykonać przewodami typu YDY z oddzielnym przewodem 

neutralnym .N" i ochronnym PE", o odpowiednich  przekrojach

Doprowadzenia przewodów do urządzeń należy wykonać w sposób nie powodujący 

naprężeń mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach 

instalacyjnych). Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w

korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na 

uchwytach na tynku. Przewody prowadzić zasadniczo w liniach poziomych i pionowych

5.3.3 Linia zasilająca

Linie zasilające tablice rozdzielcze należy wykonać kablem typu LY i YKYŜo z oddzielnym 

przewodem neutralnym „N'”i ochronnym „PE", o przekrojach wg obliczeń w projekcie 

budowlano-wykonawczym. Linię zasilającą należy układać w korytach (drabinach)

kablowych. Na odcinkach pionowych doprowadzających linie zasilające do rozdzielnic, 

przewody lub kable należy układać w rurach ochronnych lub korytach z mocowaniem. Linie 

zasilające należy układać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych. Linie 

zasilające należy wyposażyć w oznaczniki.

5.3.4 Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcze należy wykonać jako wnękowe . 

5.3.5 Ochrona przepięciowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 1994 r. ( Dz. Ustaw nr 84 z 25.07.1994 

poz. 387), przyjęto w budynku ochronę przepięciową podstawową. W tym celu na tablicy 

rozdzielczej należy zainstalować ochronniki  np. typu DEHNventil TNS

255, które posiadają obudowany iskiernik, dzięki temu mogą być instalowane obok innych 

aparatów i urządzeń elektrycznych.

Do odgromnika należy dołączyć przewody fazowe L1,L2,L3 oraz przewód N.

Należy dążyć aby wszystkie metalowe instalacje wchodzące do budynków były połączone z 

główną szyną wyrównania potencjałów bezpośrednio lub za pomocą iskierników bądź 

ochronników, oraz wprowadzania do obiektu w jednym punkcie.

5.3.6 Połączenia wyrównawcze

Do pomieszczeń sanitarnych należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe.

W tym celu od poszczególnych tablic rozdzielczych należy ułożyć przewód DY 4 mm2 w 

tynku, do którego połączyć przewodem
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DY 2,5 mm2 rury wod-kan i c.o.

5.3.7 Ochrona przeciwporażeniowa i p.poż.

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie 

zasilania realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki różnicowo-

prądowe. Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zasilające należy wykonać w

systemie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym .N' i ochronnym .PE". Skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami.

W zakresie ochrony p. pożarowej budynków należy wykonać:

• w gabinetach i ciągach komunikacyjnych zainstalować oświetlenie ewakuacyjne 

• wydzielone oprawy należy wyposażyć w moduły awaryjne (inwertery) z minimum 2 

godzinnymzasilaniem.

• przy wejściach zainstalować przyciski p.poż., które połączyć z istniejącym systemem 

wyłączania p.poż całego budynku.

5.3.8 Instalacja odgromowa.

Całość instalacji piorunochronnej wykonać drutem stalowym miękkim ocynkowanym 

śrenicawg. Dokumentacji projektowej Wszystkie połączenia instalacji

piorunochronnej z wyjątkiem zacisków kontrolnych i połączeń z rynnami wykonać przy 

pomocy spawania.

Uziom otokowy wykonać płaskownikiem w ziemi na głębokości 0,6 m. Zwody pionowe 

wykonać prętem stalowym ocynkowanym 

Na wysokości 0,8 m od ziemi zainstalować złącze kontrolne, od którego ułożyć płaskownik 

FeZn 25 x 4 do uziomu otokowego.

Złącze kontrolne instalować w obudowie PCV o wymiarach 140x140x68 z zaciskiem 

probierczym, przystosowanej do montażu w tynku i betonie zamykanej pokrywką NIRO.

Zwraca się uwagę na połączenie z instalacją piorunochronną wszelkich elementów 

metalowych na dachu. Instalacje na budynku „H” podać próbie wykonac ekspertyxze stanu 

technicznego instalacji

6.0. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 

budowlano-montażowych. Opracowanie
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takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać:

• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:

a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie

- dokumentów załączonych do dostawy,

- oględzin zewnętrznych

b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją

techniczną i niniejszą ST

- sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów 

częściowych

i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:

- sposobu ułożenia przewodów

- ułożenia kabli

- sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła

- gatunek dostarczonych towarów (gatunek I),

- jednolitość wzoru

- sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej

- sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera co najmniej 

(dostarcza wykonawca robót)

- Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacją i 

przepisami

- Dokumentacja powykonawcza

- Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

- DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia

- Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej

- Protokoły pomiarowe:

• Instalacja odgromowa

• Rozdzielnie
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• Izolacja przewodów

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu zadziałania wyłączników 

różnicowe prądowych

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar prądu zadziałania wyłączników 

różnicowe prądowych

• Badanie wyłączników różnicowoprądowych

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. 

Rozdzielnie powinny być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie 

obwodu.

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 

odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 

wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 

bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego budowy.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji zostaną odrzucone.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę,

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie zagrożenia 

stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez 

Wykonawcę, na jego koszt PNap7semnePwystąpienie Wykonawcy,

Inżynier może uznać, wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na 

cechy eksploatacyjne  i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7.0. Obmiar robót

Przewody, kable, rury oblicza się w mb.

Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, puszki oblicza się w szt.

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
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8.0. Odbiór robót

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania ogólne”. Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót 

zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu budowy.

8.1. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury.

- Dziennik Budowy.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta

i normami przedmiotowymi

- ułożenia przewodów przed zatynkowaniem

- ułożenia przewodów przed ułożeniem stropów podwieszanych

- prawidłowości ułożenia przewodów.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów,

prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 

pkt 6.0. Wyniki z badań przeprowadzonych powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

- obór przewodów do obciążalności prądowe) i spadku napięcia

- dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych

- istnienie i prawidłową lokalizację urządzeń odłączających i łączących

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych
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- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych

- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych itp

- oznaczenia odwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

- poprawności połączeń przewodów

- dostępu do urządzeń umożliwiającego poprawną obsługę i konserwację

Należy przeprowadzić niżej wymienione próby

- Ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych

- Rezystancji izolacji

- Ochrony przez separację obwodów

- Rezystancji podłóg i ścian

- Samoczynnego wyłączenia zasilania

- Wytrzymałości elektrycznej

- Skutków działania ciepła

- Spadku napięcia.

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, armatury i urządzeń

- instrukcje obsługi.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

- prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń i armatury.

9.0 Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST 00.00.00 pkt. 9.0.

Płaci się za ustaloną jednostkę obmiarową, która obejmuje:

9.1. Montaż rozdzielnic

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów

- dostarczenie materiałów i sprzęt

- montaż konstrukcji wsporczych
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- montaż rozdzielnic

- oczyszczanie miejsca pracy z resztek materiałów

9.2. Montaż przewodów i rurek (za 1 mb.)

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- dostarczenie i obsługę sprzętu do układania rurek i wciągania przewodów

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m

- oczyszczanie podłoża

- układanie korytek kablowych

- układanie instalacji

- oczyszczanie miejsca pracy z resztek materiałów

9.3. Montaż opraw oświetleniowych (za 1 szt.)

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- dostarczenie i obsługę sprzętu do montażu opraw oświetleniowych

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m

- oczyszczanie podłoża

- montaż opraw oświetleniowych

- oczyszczanie miejsca pracy z resztek materiałów

9.3. Montaż gniazd wtyczkowych i wyłączników oświetleniowych (za 1 szt.)

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- dostarczenie i obsługę sprzętu do montażu gniazd wtyczkowych i wyłączników oświetl.

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi

- oczyszczanie podłoża

- montaż osprzętu

- oczyszczanie miejsca pracy z resztek materiałów

9.5. Montaż instalacji odgromowej (za 1 mb.)

- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materiałów i sprzętu

- dostarczenie i obsługę sprzętu do montażu instalacji odgromowej

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań

- montaż instalacji – zwodów poziomych i pionowych

- oczyszczanie miejsca pracy z resztek materiałów

10.0 Przepisy związane

Dz.U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie

PN-IEC 60364-4-41 .Ochrona przeciwporażeniowa'

PN-IEC 60364-4-43 .Ochrona przed prądem przetężeniowym";

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-443 .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi*;

PN-IEC 60364-5-54 .Uziemienia i przewody ochronne';

PN-IEC 60364-5-523 „ObciąŜalność długotrwała przewodów'

PN-84/E-02033 .Oświetlenie wnętrz światem elektrycznym";

PN-EN 1838 .Oświetlenie awaryjne'

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

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nawierzchnie

ST 17.0

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

196



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  nawierzchniami dla inwestycji„Przebudowa  istniejącego 

budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. 

Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych 

m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i 

zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A””

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej. Zgodnie z dokumentacją techniczną 

należy wykonać :

a) nawierzchnię  dróg, parkingów, chodników i opasek z kostki bet. grub.8cm - koloru wg 

dokumentacji projektowej

b) nawierzchnię tymczasową z prefabrykowanych płyt betonowych wraz z demontażem,

c) opaskę wokół budynku.

1.4. Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami

podanymi w ST S 00.00. „Wymagania ogólne".

Płyty chodnikowe – betonowe płyty chodnikowe o wymiarach 50x50x7 cm.

Prefabrykowane płyty żelbetowe - do tymczasowej nawierzchni drogi montażowej 

zastosować typowe prefabrykowane płyty drogowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST S 

00.00. „Wymagania ogólne".

2.2. Płytki chodnikowe 50x50 x7 cm

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania płytek chodnikowych w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor płytek chodnikowych

Do wykonania opaski stosuje się betonowe płytki chodnikowe 50x50x7 cm

Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości ± 3 mm, na szerokości± 3 mm, na grubości ± 5 

mm. Kolory płytek : szary.

2.3. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.3.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 

nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

2.3.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 

mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości ± 3 mm, na szerokości

± 3 mm, na grubości ± 5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy, 

brązowy, czarny.

2.3.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość
 1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza 

pojedynczej kostki

60

50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej 

niż

 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250 [2]:

a) pęknięcia próbki

b) strata masy, %, nie więcej niż

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek

nie zamrażanych, %, nie więcej niż

Brak

 5

20

4  Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 

mm, nie więcej niż

4

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00. „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej i płytek chodnikowych

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej i płytek chodnikowych wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
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Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00. „Wymagania ogólne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki i płytki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S 00.00. „Wymagania ogólne".

5.2. Koryto pod chodniki i drogę montażową

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

W korycie przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać warstwę 10cm kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowę z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie grub.12cm

5.3. Podsypka

Należy stosować podsypkę cementowo - piaskową 1:4 grub.3cm. (  dokładną gr. określi 

projekt budowlany)

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 cm.

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych i płytek chodnikowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru..
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Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami i płytkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę i płytki należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek i płytek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych i płytek, 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 

zaraz oddany do użytkowania. Szczelinę opaski pomiędzy ścianą budynku a płytkami zalać 

kitem trwale plastycznym.

5.5. Układanie elementów prefabrykowanych nawierzchni tymczasowej

Płyty drogowe układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między nimi wynosiły 

nie więcej niŜ 10 mm. Na podsypce piaskowo – żwirowej gr. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00. „Wymagania ogólne". Wszystkie 

elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

a) głębokości koryta:

- o szerokości do 3 m: ±1 cm,
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- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,

b) szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany (chodniki).

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie równości

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 

do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 

m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania nie mogą przekraczać ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu

wynoszą ± 0,3%.

Uwaga: dokładność ułożenia drogi montażowej powinna zapewnić możliwość bezpiecznego 

przetransportowania urządzeń technicznych, po wykonaniu transportu, drogę należy 

rozebrać.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00. „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 

betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00. „Wymagania ogólne". Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. „Wymagania 

ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki i płytek betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.01
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10.2. Inne dokumenty

7 Aprobaty techniczne na dostarczany materiał
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje teletechniczne

ST 18.0
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1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji teletechnicznych związanych z realizacją inwestycji  „Przebudowa istniejącego 

budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. 

Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych 

m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury technicznej i 

zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót instalacji 

teletechnicznych:

 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

 45314310-7 Układanie kabli 

 45312100-8 System Sygnalizacji Pożarowej - SSP 

 45312000-7 Wideodomofony, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, Kontrola Dostępu 

32424000 Infrastruktura sieciowa 

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (sap)

45312000-7 - Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacją Techniczną ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 1.5.

2.0. Materiały
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Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuści możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 

są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert

równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 

materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.

2.1. Materiały niezbędne do wykonania robót

Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości,

świadectwa homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, 

gwarancje producentów musi posiadać:

1. Każdy odcinek pętli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane właściwości 

dla kabli określają elementy instalacji sygnalizacji pożarowej lub alarmowej oraz DSO,

2. Szafy do montażu urządzeń zarówno modułowe 19" jak i inne,

3. Wyposażenie szaf – elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pożarowej oraz centralki

DSO,

4. Urządzenia transmisyjne, wzmacniacze, głośniki, kontrolery,

5. Osprzęt instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, ręczne ostrzegacze pożarowe,

6. Systemy służące do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub 

ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych i połączeń DSO.

Przy budowie linii kablowych dla potrzeb instalacji niskoprądowych stosować kable zgodne z 

dokumentacją projektową. Linie kablowe wykonać zgodnie z przedmiotowymi normami w tym 

zakresie. 

Kable elektroenergetyczne - typu LY i YKYŻo z żyłami miedzianymi, w izolacji 

polwinitowej na napięcie 1 kV,

Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 

ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej.
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Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraŜ, napięcie 

znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 

w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej 

na bębnie. Przewody kabelkowe - typu YDY, YDYp, z żyłami miedzianymi, w izolacji 

polwinitowej na napięcie 750 V.

Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 

ochronnej kombinacją barw żółto-zielonej.

Na powłoce przewodów kabełkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, 

metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 

obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzęt rozdzielczy – całość osprzęty rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być 

przystosowana do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i 

znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych 

winny posiadać stopień szczelności IP 30.

 Oprawy oświetleniowe - winny być wyposażone w żarowe, fluorescencyjne źródła światła 

odbłyśnik oraz klosz, stopień szczelności IP 44, IP65. Mocowanie opraw do sufitu, 

wbudowane w sufit lub zwieszakowe. Oprawy awaryjne winny być

wyposażone w elektroniczne układy zapłonnikowe oraz oznakowanie żółtym paskiem o 

szerokości 2 cm. Oprawy oświetleniowe winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i 

znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Deklaracja zgodności.

Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać 

aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.2. Magazynowanie materiałów

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze 

oświetlonych. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
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wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. 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). Kable należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji 

stojącej. Dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach. Średnica 

kręgu min. 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające 

typ kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. Kable zabezpieczyć przed zawilgoceniem 

przez założenie kapturków z materiałów termokurczliwych  oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie.

3.0. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w części „Wymagania ogólne" Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, MB oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4.0. Transport

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Warunki Ogólne” pkt 4.0. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 

.Wymagania ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu 

elementów, konstrukcji rtp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami 

transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5.0. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Warunki 

Ogólne” pkt 5.0. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość 

wykonanych robót, powinien również posiadać uprawnienia do ich wykonywania – 

certyfikat Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami 

SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji  powinna składać się z projektu budowlanego, opracowanego w 

celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego wykonawczego, 

zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobę uprawnioną w zakresie tych prac. 
Należy zastosować materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji technicznej. Dopuszcza 

się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 

dokumentacji. Wszystkie elementy systemu muszą posiadać aktualne Atesty lub Certyfikaty 

Zgodności. 

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

· obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych
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· elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym.

5.3 Szczegółowe warunki wykonania robót

• Układanie kabli:

Szczegółowy opis warunków i sposobów układania kabli podano w Specyfikacji 

technicznej

„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych – kod CPV 45310000-3. Roboty 

w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej”.

• Montaż gniazd czujek

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub 

konstrukcję wsporczą, zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i 

podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta.

• Montaż czujek w gniazdach

Zamocować czujkę w gnieździe postępując zgodnie z instrukcją producenta. Należy 

zwrócić uwagę na prawidłowość typu montowanej czujki (gniazda są z reguły uniwersalne 

dla kilku typów czujek).

• Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przycisków przerywających, głośników

Zakres czynności jak przy montażu gniazd czujek.

• Montaż central

Zakres czynności jak przy montażu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w 

specyfikacji technicznej: „Montaż rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5”.

Centrala SAP powinna by zamontowana w pomieszczeniu z całodobową obsługą. 

- centrala musi posiada układ przywracający prawidłowość pracy w przypadku 

zawieszenia się realizowanego oprogramowania

- musi istnieć możliwość definiowania opisów tekstowych poszczególnych elementów 

oraz stref

- centrala nadrzędna musi posiada drukarkę zdarze oraz interfejs do wybranego systemu 

zarządzania bezpieczeństwem budynku BMS

• Montaż akumulatorów
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Ustawić akumulatory w wyodrębnionym miejscu lub pojemniku, przygotować i podłączyć

przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta i połączyć z centralą zgodnie z DTR,

sprawdzić poprawność podłączeń, przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcją

montażu producenta.

• Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji  przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia 

między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 

szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. Wprowadzane kable - 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki. Otwory w fundamencie - 

uszczelnić i zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 

6.0. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 

budowlano-montażowych. Opracowanie

takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać:

• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:

a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie

- dokumentów załączonych do dostawy,

- oględzin zewnętrznych

b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST

- sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów 

częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:

- sposobu ułożenia przewodów

- ułożenia kabli

- sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła

- gatunek dostarczonych towarów (gatunek I),

- jednolitość wzoru
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- sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej

- sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera co najmniej 

(dostarcza wykonawca robót)

- Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacją i 

przepisami

- Dokumentacja podwykonawcza

- Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

- DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia

- Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej

- Protokoły pomiarowe:

• Instalacja odgromowa

• Rozdzielnie

• Izolacja przewodów

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu zadziałania wyłączników 

różnicowe prądowych

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar prądu zadziałania wyłączników 

różnicowe prądowych

• Badanie wyłączników różnicowoprądowych

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. 

Rozdzielnie powinny być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie 

obwodu.

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 

odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 

wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 

bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego budowy.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji zostaną odrzucone.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę,

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie zagrożenia 

stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez 

Wykonawcę, na jego koszt PNap7semnePwystąpienie Wykonawcy,

Inżynier może uznać, wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na 

cechy eksploatacyjne  i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7.0. Obmiar robót

Przewody, kable, rury oblicza się w mb.

Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, puszki oblicza się w szt.

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8.0. Odbiór robót

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania ogólne”. Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót 

zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu budowy.

8.1. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury.

- Dziennik Budowy.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta

i normami przedmiotowymi

- ułożenia przewodów przed zatynkowaniem

- ułożenia przewodów przed ułożeniem stropów podwieszanych

- prawidłowości ułożenia przewodów.
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Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów,

prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 

pkt 6.0. Wyniki z badań przeprowadzonych powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym

- obór przewodów do obciążalności prądowe) i spadku napięcia

- dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych

- istnienie i prawidłową lokalizację urządzeń odłączających i łączących

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych

- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych itp

- oznaczenia odwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

- poprawności połączeń przewodów

- dostępu do urządzeń umożliwiającego poprawną obsługę i konserwację

Należy przeprowadzić niżej wymienione próby

- Ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych

- Rezystancji izolacji

- Ochrony przez separację obwodów

- Rezystancji podłóg i ścian

- Samoczynnego wyłączenia zasilania

- Wytrzymałości elektrycznej

- Skutków działania ciepła

- Spadku napięcia.

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, armatury i urządzeń

- instrukcje obsługi.
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

- prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń i armatury.

9.0 Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST 00.00.00 pkt. 9.0.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych instalacji teletechnicznych 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.
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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 teletechnicznych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego 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,

– likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności.

10.0 Przepisy związane

Dz.U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie

PN-IEC 60364-4-41 .Ochrona przeciwporażeniowa'

PN-IEC 60364-4-43 .Ochrona przed prądem przetężeniowym";

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-443 .Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi*;

PN-IEC 60364-5-54 .Uziemienia i przewody ochronne';
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PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów'

PN-84/E-02033 .Oświetlenie wnętrz światem elektrycznym";

PN-EN 1838 .Oświetlenie awaryjne'

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

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewodów elektrycznych barwami lub cyframi

PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją.

IEC 61935 (miedź) Pomiary systemu okablowania

EN 50346 Pomiary systemu okablowania

Polska Norma PN-82 M-51006 Urządzenia elektronicznej sygnalizacji pożarowej. 

Terminologia.

Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe.

Polska Norma PN-91 E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Polska Norma PN-92/E-05009/54 Uziemienia i przewody ochronne.

Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy alarmowe. Wymagania techniczne na okablowanie 

strukturalne,

Ministerstwo Łączności, Warszawa 19997.

PN-91/E-08109: Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem 

odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń.

PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-93/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Rynny i rury spustowe

ST 19.0
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1.WSTĘP
8.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji  obejmuje wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót 
związanych z montażem rynien i rur spustowych dla zadania:  „Przebudowa istniejącego 
budynku  H   położonego  przy  ul.  Gwiaździstej  67-65  oraz  dobudowa  od  strony  ul. 
Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych 
m.in.  Zakładu  Brachyterapii,  przychodni  wraz z  elementami  infrastruktury technicznej  i 
zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”
1.2 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 

2.2. Rynny

Rynny tytanowo-cynkowe -dopuszcza się zmianę materiału po pisemnej akceptacji 

Zamawiającego

2.3. Rury spustowe

Rury spustowe tytanowo-cynkowe - dopuszcza się zmianę materiału po pisemnej akceptacji 

Zamawiającego

2.4. Składowanie materiałów

Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji

leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania

poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
-podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki 
-komplet elektronarzędzi
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-komplet narzędzi ślusarskich
-komplet narzędzi monterskich 
- urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,

- rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami 
atmosferycznymi.  Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą 
być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
uszkodzeniem lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  przewóz rur  w pozycji  poziomej 
wzdłuż środka  transportu.  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji 
poziomej  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności 
występujących  w  czasie  ruchu  pojazdów.  Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna 
warstwa nie może
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne

warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania 

ogólne".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur

spustowych.

5.3. Roboty montażowe

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci

dachowej.

Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa

powinno mieć rozstaw nie większy niż 80 cm.

Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej
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wewnętrznego brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł.

Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.

Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w

rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w

spoiny muru.

Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

INSTALACYJNYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości  robót w czasie  ich realizacji  należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych.
6.3 Kontrola jakości prac obejmuje:

- sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu

ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,

- sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu

sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,

- rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania

przecieków oraz czy woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad

rynną.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
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wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na

właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 

określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać 

wadę za nie mającą

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki 

obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.

Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po

zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych największą długość od wierzchu rury

kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST –00.00.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe,

- próby szczelności przewodów.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót

na wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań,

- przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien,

- zamocowanie uchwytów do rur i rynien,

- montaż rynien i rur spustowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
-  SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na 
potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni 
wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i  zagospodarowaniem  terenu  wraz  z 
modernizacją kotłowni w budynku „A”
- 10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 

inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Stolarka

ST 20.0
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1. WSTĘP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji  obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru  stolarki 

oraz  ślusarki  okiennej  i  drzwiowej  dla  zadania:   „Przebudowa istniejącego  budynku  H 

położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku 

przeznaczonego  na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu 

Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 

zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.2 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

              Kod CPV 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa z aluminium – kod CPV 45421124-9

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Stolarka 

powinna być znakowana przez producentów:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczeństwa.

- tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpożarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać 

jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i 

przedstawić Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem

producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją.

2.2. Drzwi – w/g zestawienia stolarki w projekcie

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne do gabinetów drewniane płytowe – 42 dB ,

Drzwi oddzielające część projektowaną od istniejącej o odporności ogniowej EI 60.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe-szklane z naświetlem
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Uwaga: Drzwi specjalistyczne i okna kontrolne w sterowniach RTG, PDR i HDR – 

wykonać jako ochronne wg wytycznych  po opracowaniu projektu osłon ochronnych.

Drzwi z profili aluminiowych ciepłych (profil drzwiowy) wzmacniane elementami stalowymi, 

jednoskrzydłowe, w dolnej części panel PCV.  

• Zastosować profile ciepłe do ślusarki drzwiowej zewnętrznej o przekroju 

zabezpieczającym wymaganą sztywność przestrzenną.

• Ślusarka ma posiadać uszczelki zewnętrzne i środkowe oraz obwodowe, akustyczne i

przyszybowe.  

• Okucia obwiedniowe.  

• Izolacyjność akustyczna w odniesieniu do normy PN-B-02151-3: 1999 – klasa OK2 

(RA2=34-36dB).

• Szyby termoizolacyjne co najmniej U≤1,0W/m²K – (szyba wewnętrzna bezpieczna).

• Współczynnik U dla drzwi kompletnych zgodnie z WT 2008

• Kolorystyka: ślusarka zewnętrzna brązowa.

• Drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz oraz dwa zamki typu Yale.Oszklone 

szkłem antywłamaniowym klasy P4 szkło mleczne. Podane w przedmiarze i na 

rysunkach wymiary drzwi są przybliżone. Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi 

powinien przeprowadzić pomiar w celu uściślenia ich wymiarów.

Drzwi wewnętrzne z powłoką odporną na środki dezynfekcyjne i odkażające 

Ościeżnice drewniane, zamki wpuszczane, uszczelka obwodowa, zawiasy regulowane, 

izolacyjność akustyczna nie mniej jak 40dB.

Stolarka p.pożarowa 

• drzwi p.poż. EI 30, drzwi p.poż EI 60 (pełne): profile z blachy cynk, zamknięte, 

dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne, (wypełnienie – 

wełna mineralna przy drzwiach pełnych) uszczelki przymykowe, samozamykacz, 

ościeżnice: profil stalowy zamknięty, uszczelka przymykowa (w ościeżnicy EI 60 

naklejana uszczelka pęczniejąca), 

• drzwi dymoszczelne EI 30 z listwą opadającą wraz samozamykaczem, czujkami, 

trzymaczami elektromagnes, ROPami, okablowaniem centlka sterujacą, 

2.3. Okna – 
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Okna z PCV, dwuszybowe, profil 5-komorowy, szklone szkłem bezpiecznym. o 

wsp.U=1,3 , rozszczelniane,Szklenie:

·  podwójne 44.1/16/44.1

·  szkło niskoemisyjne,

·  szyby zespolone typu float

·  grubość szyb min. 4 mm

. od strony południowej i zachodniej szyby przeciwsłoneczne

Materiał ościeżnic i skrzydeł:

- kształtowniki z nieplastyfikowanego PCV, białe, bezołowiowe, wielokomorowe /min. 5 

komory/ systemowe, ze wzmocnieniem stalowym ocynkowanym w ramie okna i skrzydła, 

izolacyjność termiczna szklenia nie większa niż 1,0W/(m2K), dla profilu k=1,55W/(m2K)

Okna na drogach ewakuacyjnych wykonać w odporności ogniowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Świetlik  stalowo- szklany EI 30szkło bezpieczne

Okna PCV z okuciami obwiedniowymi antywłamaniowymi. Okna o podwyższonej 

izolacyjności akustycznej Rw≥ 38 dB. Okna na parterze zabezpieczyć dodatkowo żaluzjami 

antywłamaniowymi – w oknach od ulicy żaluzje po wewnętrznej stronie, pozostałe –

zewnętrzne.

2.4. Parapety okienne.

Parapety okienne wewnętrzne prefabrykowane z konglomeratów marmurowych. W 

pomieszczeniach sanitarnych dopuszcza się się wykonywania parapetów; wykończenie za 

pomocą, ułożonych ukośnie, płytek glazurowanych.

2.5. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta.

Do zakrycia szczelin i styków stolarki i ościeży zastosować listwy drewniane, stalowe i 

PVC zależnie od materiału z jakiego

wykonane są okna lub drzwi. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
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Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

-podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki 

-komplet elektronarzędzi

-komplet narzędzi ślusarskich

-komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 

i składowanie materiałów (m.in rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej 

obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, 

tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone 

środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji 

itp. niezbędnych do wykonania robót. Drzwi oraz okna  w transporcie powinny być 

oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach 

drzwi z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania 

ogólne".Wyroby stolarki okiennej i drzwiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli 
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budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny być montowane przy 

zastosowaniu następujących zaleceń:

- odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeŜy nie powinny być większe niż 

10mm dla szerokości otworu do 250cm i 15mm dla szerokości otworu od 250 do 500cm;

- zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica 

zewnętrznego ściany;

- montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeŜnicy, zgodnie z

zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie;

- używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego

montażu i uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w części parapetowej i

szczelinach pionowych (przy oknach uchylno – rozwieranych). Kliny dystansowe w

szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

- grubość uszczelniania powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny,

- obróbkę powierzchni wykonać materiałem zbliżonym do istniejącego lub zaprawami na 

bazie gipsu, powierzchnie zewnętrzne obrobić materiałem na bazie cementu,

Po montażu należy skontrolować:

- równość przekątnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidłowość zamontowania łączników.

5.2. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Ościeżnice drzwi zamontować podczas wykonania ścian działowych 

Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą 

zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę.

Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. 

Uszczelnić styk ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany.

Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki.

5.3. Montaż okien zewnętrznych i wewnętrznych

Montaż okien zewnętrznych wykonać przed robotami okładzinowymi elewacji zgodnie ze 

specyfikacją  Stolarkę montować po wykonaniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. 
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Ościeże przed wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. 

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.

Poszczególne elementy okna powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią 

przed zabrudzeniem. Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty 

podparcia i zamocowania według wskazań producenta stolarki. Ościeże zewnętrzne 

tynkować po zamontowaniu okna stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. 

Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę między ościeżnicą a 

ościeżem wypełnić pianką poliuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym 

wypełnić uszczelką i silikonem. Świetlik zamontować przed robotami pokrywczymi dachu 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

INSTALACYJNYCH

6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości  robót  w czasie  ich realizacji  należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych.

6.3 Kontrola jakości prac obejmuje:

-ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów oraz 

zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć

- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m 

ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę,

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,
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- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej 

się otwierać lub zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy 

równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.2. Rodzaje odbiorów

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 

indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości 

wykonania,

- robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów

- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi końcowemu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, 

uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaż i demontaż rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń

- uporządkowanie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentacją odniesienia jest:
-  SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na 
potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni 
wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i  zagospodarowaniem  terenu  wraz  z 
modernizacją kotłowni w budynku „A”
- 10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 

inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni

do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych 

kosztów związanych ze spełnieniem

postanowień poniższych dokumentów.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 

75, poz. 690)

2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.

3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

233



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Ślusarka

ST 21.0
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji  obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru   robót 

związanych  z  montażem ślusarki dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H 

położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku 

przeznaczonego  na  potrzeby  jednostek  diagnostycznych  i  leczniczych  m.in.  Zakładu 

Brachyterapii,  przychodni  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i 

zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.2 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST.

Kody CPV:

• balustrady-45451200-5

• ogrodzenia i balustrady zew. -45450000-6

• ślusarka okienna -45421000-4

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują elementy ślusarskie budynku w tym:

• wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki 

drzwiowej i okiennej do obiektu:

- Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.

- Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

•  Elementy układu oddymiania klatki schodowej

• Drobne elementy ślusarskie w budynku

• Barierki zewnętrzne ze stali nierdzewnej 

• Barierki wewnętrzne klatek schodowych 

• Pochwyty wewnętrzne klatek schodowych

• Drabiny wewnętrzne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

• Zabezpieczenia kątowe naroży w korytarzach przed uderzeniami i zniszczeniami

• Kraty wentylacyjne oraz czerpni powietrza na elewacjach z blachy perforowanej 

ozdobnej
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1.4. Określenia podstawowe.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST –Ogólna Specyfikacja Techniczna 

Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z aktualnymi normami

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

2. Materiały

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

-  Wyroby hutnicze (stal zwykła i stal nierdzewna). Jakość wyrobów hutniczych powinna 

być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204.

Kotwy ze stali zwykłej i nierdzewnej.

Nakrętki i podkładki.

Zawiasy i zamki do bram i furtek.

Stal zwykła

Wszystkie dostarczane elementy stalowe muszą mieć jakość odpowiadającą przepisom 

polskim. Wykonawca winien na żądanie przedłożyć odpowiednie atesty jakości dostawy, 

świadectwa kontroli jakości.

2.2. Powłoki lakierowane proszkowo

Lakierowe powłoki proszkowe powinny spełniać następujące wymagania:
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- grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub wg PN-EN ISO 2808:2000 – nie mniej niż 60 

μm,

- twardość względna będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce wg PN-EN ISO 

1522:2001 do czasu tłumienia na płytce szklanej – nie mniej niż 0,7,

- odporność na odrywanie od podłoża oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999 – stopień 0,

- odporność na działanie mgły solnej oznaczana wg PN-ISO 7253:2000/Ap1:2001 – stan powłoki 

bez zmian po 1000 h działania mgły solnej,

- odporność na działanie cieczy oznaczana wg PN-EN ISO 2812-1:2001 

Gwarantowany okres niezawodności systemu malowania musi wynosić 25 lat.

2.3. Okucia

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać

akceptacje Inżyniera.

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

– zgodności z projektem,

– zgodności z atestem wytwórni,

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Ślusarka aluminiowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami anodowymi. Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny 

być wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 

515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).
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Kształtowniki aluminiowe mają spełniać wymagania określone w PN EN 755-1: 2001 i PN EN 

755-2:2001 oraz PN EN 755-9: 2004. Wszystkie kształtowniki muszą posiadać nawierzchnię o 

specjalnej jakości, zdatną do wykonywania powłok anodowanych.

Profile dobrane wg zaleceń producenta systemu muszą przenosić obciążenia zgodnie z Polskimi 

Normami. Grubość ścianek profili nośnych nie powinna być mniejsza niż 2mm.

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 

80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– twardość Shor’a min. 35-40

– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa

– odporność na temperaturę od –30 do +80°C

– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

– trwałość min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u 

wg PN-80/H-97023.

2.7. Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w 

punkcie 2.6.3.
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2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

2.8. Elementy układu oddymiania klatki schodowej

Wbudować należy elementy układu oddymiania dobrane zgodnie z projektem 

Układ oddymiania winien spełniać następujące warunki: klapa dymowe o powierzchni 

czynnej 5% rzutu klatki schodowej  otwory napowietrzające będą większe o 30 % od 

powierzchni klapy dymowej. Przed zabudową klapy oddymiającej i napowietrzania klatki 

schodowej charakterystyki techniczne urządzeń należy poddać aprobacie Inżyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
-podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki 
-komplet elektronarzędzi
-komplet narzędzi ślusarskich
-komplet narzędzi monterskich 
- urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,

- rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania 

ogólne".

5.2. Roboty przygotowawcze

– prawidłowość wykonania ościeży,
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– możliwość mocowania elementów do ścian,

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

– Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót:

– powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.3. Roboty montażowe
5.3.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ościeży,

– możliwość mocowania elementów do ścian,

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

– Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża.

-  Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze 

względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.

-  Balustrady z powłokami lakierniczymi powinny zostać zabezpieczone przed montażem.

-  Jeżeli jest przyjęta technologia robót zakładająca wykonanie w czasie prac montażowych 

wiercenia, spawania lub ciecia, powłoki lakiernicze należy wykonać po zakończeniu montażu.

-  Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: 

posadzce, ścianach.

Wszelkie roboty montażowe powinny być wykonywane przed producenta, dostawcę lub firmę

posiadającą autoryzację producenta

5.3.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją 

producenta lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.

5.3.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych.

5.3.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 

ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 

rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST 12.00.00.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

INSTALACYJNYCH

2.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
2.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
6.3 Kontrola jakości prac obejmuje:

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

– sprawdzenie działania części ruchomych,

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na

właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 

określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać 

wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki 

obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST –00.00.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu,

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:
-  SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa  istniejącego  budynku  H   położonego  przy  ul. 
Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na 
potrzeby jednostek diagnostycznych i leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni 
wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  i  zagospodarowaniem  terenu  wraz  z 
modernizacją kotłowni w budynku „A”
10.1. Przepisy związane
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: 
Oddziaływania ogólne –Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: 
Oddziaływania ogólne –Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
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PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: 
Reguły ogólne ireguły dla budynków.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez
indywidualnych oznaczeń tolerancji
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane -- Odporność na korozję -- Wymagania i metody badań
PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 
walcowanychdla budownictwa
PN-EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 3: 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych na gorąco
PN-EN 12373-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Część 1: Metody
charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych anodowych powłok tlenkowych
na aluminium
PN-EN 586-3:2005 Aluminium i stopy aluminium. Odkuwki. Część 3: Tolerancje wymiarów i 
kształtu
PN-EN 13981-2:2006 Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby stosowane w konstrukcjach 
kolejowych -- Warunki techniczne kontroli i dostawy -- Część 2: Płyty i blachy.
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium – Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane 
–
Warunki techniczne kontroli i dostawy.
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym
PN-EN ISO 1207:1999 Wkręty z łbem walcowym z rowkiem. Klasa dokładności A
PN-EN ISO 1580:1999 Wkręty z łbem walcowanym zaokrąglonym z rowkiem. Klasa dokładności 
A.
PN-EN ISO 10666:2002 Wkręty wiercące samogwintujące. Własności mechaniczne i funkcjonalne
PN-EN 755-1:2009 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane – część 1 
Warunki techniczne kontroli i dostawy.
PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgoć (kondensacja nieciągła).
PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nieprzewodzące na podłoŜu niemagnetycznym przewodzącym
elektryczność – Pomiar grubości powłok – Metoda amplitudowa prądów wirowych
PN-EN ISO 9514:2006 Farby i lakiery – Oznaczanie przydatności do stosowania 
wieloskładnikowych systemów powłokowych – Przygotowanie i kondycjonowanie próbek 
orazwytyczne do badań.
PN-EN ISO 6270-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgoć. Część 1: Kondensacja 
ciągła
PN-EN ISO 6270-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 2: Metoda
eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą kondensacyjną
PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1: Wprowadzenie ogólne i 
system określania
PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena stopnia 
spęcherzenia
PN-EN ISO 4628-3:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: Ocena stopnia 
zardzewienia
PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: Ocena stopnia spękania
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PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena stopnia złuszczenia
PN-EN ISO 4628-6:2008 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 6: Ocena
stopnia skredowania metodą taśmy
PN-EN ISO 4628-10:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 10: Ocena stopnia korozji 
nitkowej
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN ISO 12944- 1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1-7
PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DŹWIGI

ST 22.0
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1. WSTĘP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

dźwigów szpitalnych wewnętrznych związanych z realizacją inwestycji  „Przebudowa 

istniejącego budynku H  położonego przy ul. Gwiaździstej 67-65 oraz dobudowa od strony 

ul. Szczęśliwej budynku przeznaczonego na potrzeby jednostek diagnostycznych i 

leczniczych m.in. Zakładu Brachyterapii, przychodni wraz z elementami infrastruktury 

technicznej i zagospodarowaniem terenu wraz z modernizacją kotłowni w budynku „A”

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlano montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją:

kody CPV:

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45262600-7 Różne specjalne prace budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45223200-8 Prace konstrukcyjne

45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali

45223800-4 Montaż i wznoszenie konstrukcji z półproduktów

45223810-7 Konstrukcje z półproduktów

45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5 Prace dotyczące demontażu rusztowań

45262120-8 Prace dotyczące wznoszenia rusztowań

45313100 - 5 -Elektryczna 

29221410-1 Dźwigi

29221610-3 Windy

29221612-7 Windy towarowe

29221613-4 Wndy mechaniczne

45215140-0 Obiekty szpitalne
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 Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 3 dźwigów szpitalnych, łączących 

poziomy szpitalne

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacją Techniczną ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne”Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Wszystkie elementy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz należy zabezpieczyć. Obszar 

robót oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Podczas 

wykonywania prac, front robót zabezpieczyć tak, aby nie uszkodzić elementów 

istniejących. Wszystkie elementy istniejące zlokalizowane w strefie prowadzonych robót 

pokryć foliami ochronnymi. Strefy prac odgrodzić w sposób stały od innych pomieszczeń i 

stref. Odpady powstające podczas Robót oraz materiały i sprzęt budowlany tak aby nie 

zanieczyszczały placu budowy, istniejących obiektów i wyznaczonych dróg 

transportowych. Zapewnić transport produktów prac zgodnie z wymaganiami ochrony 

środowiska i BHP poprzez np. rękawy i przenośniki zewnętrzne. Stosować się do instrukcji 

i poleceń Przedstawiciela Zamawiającego. Odpady do czasu wywiezienia składować w 

kontenerach. Kontenery zabezpieczyć przed roznoszeniem i wywiewaniem zawartości na 

zewnątrz.

2.0. MATERIAŁY

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuści możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 

są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert
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równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 

materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.

2.1. Materiały niezbędne do wykonania robót

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez 

siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia 

powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw 

higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

wbudowywanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednie dokumenty 

potwierdzające jakość wbudowanych materiałów w celu zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru.

a) Konstrukcja szybu, stan surowy 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 

betonowych : konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 

podbudowy. Szyb dźwigowy zaleca się monolityczny.

Dokumentacja, która należy sporządzić przed przystąpieniem do robót betonowych :

1) Harmonogram i kolejność prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,

4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części

opracowania,

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 

wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki 

betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 

przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej:

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu,

przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.

Przebudowa budynku „H” oraz budowa budynku „L”  na terenie DCO Wrocław ul. Hirszfelda 12

248



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                    

Wykończenia wewnętrzne:

Ściany zewnętrzne wyrównywane masą tynkarską, malowane farbą akrylową w kolorze

sufity wyrównywane masą tynkarską, malowane farbą akrylową na biało

posadzki - wykończenie PVC. Dno szybu windy wykończone warstwą izolacyjną 

olejoodporną

b)Dźwigi szpitalne

Dźwigi szpitalne przeznaczone są do przewozu osób chorych na łóżkach szpitalnych, 

noszach i wózkach rehabilitacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, domach opieki 

społecznej, sanatoriach itp. Dźwigi szpitalne powinny posiadać sterowanie, które oprócz 

podstawowych funkcji, zapewnić ma dodatkowe opcje tj. możliwość jazd specjalnych, na 

którą składają się:

a) uruchamianie sygnału akustycznego i świetlnego informującego pasażerów, że na 

najbliższym przystanku, na którym się dźwig zatrzyma muszą opuścić kabinę,

b) skasowanie wszystkich dyspozycji pasażerskich,

c) jazda ekspresowa na żądany przystanek i otwarcie drzwi na około 40 sekund, czas 

potrzebny na wprowadzenie łóżka,

d) ekspresową jazdę na przystanek docelowy i otwarcie drzwi na około 40 sekund.

Kabiny dźwigów szpitalnych muszą być wykonane są z materiałów pozwalających 

utrzymać wymagany w takich obiektach standard higieniczno-sanitarny.

Dźwigi szpitalne powinny być wyposażone w automatyczne drzwi kabinowe i 

przystankowe ze zmienna prędkością zamykania i otwierania. Mikroprocesorowe 

sterowanie i regulacja prędkości jazdy dźwigu ma zapewnić łagodny przebieg jazdy i 

dokładnie zatrzymanie kabiny dźwigu. Kabina dźwigu należy wyposażyć w system 

wentylacji oraz oświetlanie realizowane całą płaszczyzną sufitu. Podłoga wyłożona 

wykładziną antypoślizgową Odboje i poręcze zapewnić maja ergonomiczność kabiny i jej 

ochronę przed uszkodzeniami. Kasetę dyspozycji w kabinie wyposażyć należy w stacyjkę 

jazd specjalnych, która ma umożliwić dwie opcje: zatrzymanie kabiny z otwartymi 

drzwiami na przystanku lub zablokowanie sterowania dźwigu przez inne osoby (jedynym 

dysponentem jest osoba znajdująca się w kabinie). Zastosowany system oświetlenia nie 

może podrażniać oczu pacjentów przewożonych na wózkach szpitalnych. Należy 

zaprojektować i wykonać kurtynę świetlną na całej długości listwy drzwiowej 
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zabezpieczającej przed zamknięciem drzwi. Dokładność poziomowania dźwigu na 

przystanku nie więcej jak ± 3 mm.

Wymiary kabiny nie mniej niż:

a) głębokość 2,40 m,

b) szerokość 1,50 m.

Prędkość jazdy regulowana w granicach 0,6A-1,3 m/s.

Systemy dźwigowe mają być wyposażone w niezależne systemy wizualno-akustyczne 

stanu pracy i awarii, które również zostaną doprowadzone do pomieszczenia centralnego 

punktu dyspozytorskiego.

Deklaracja zgodności.

Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać 

aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.2. Magazynowanie materiałów

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze 

oświetlonych. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3.0. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania Ogólne” pkt 3.0.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót: Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 

jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony. 

Koszty transportu sprzętu nie podlegaj ą oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. 

wyciągi lub windy budowlane) - podlegający przepisom o dozorze technicznym - powinien 

posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt 

powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego parametry techniczne (nośność, 

dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy zatrudniać osoby posiadające ku temu 

stosowne uprawnienia. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do 

wykonywania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Zabrania się stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania 

się stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionego producenta. Zastosowane środki i 

urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów.

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, MB oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Warunki Ogólne” pkt 4.0. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 

.Wymagania ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu 

elementów, konstrukcji rtp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami 

transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Warunki 

Ogólne” pkt 5.0. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót.

5.2.Rozpoczęcie robót

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Inżyniera do akceptacji zarys metodologii 

Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem robót konstrukcyjnych. Zarys 

metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi 

normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu 

Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie 

wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, i urządzenia, muszą posiadać 

atesty. Przyjęte rozwiązania systemowe muszą posiadać aprobaty techniczne.

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.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 

budowlano-montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno 

zawierać:

• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:

a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie

- dokumentów załączonych do dostawy,

- oględzin zewnętrznych

b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST
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- sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów 

częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:

- sposobu ułożenia przewodów

- ułożenia kabli

- sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła

- gatunek dostarczonych towarów (gatunek I),

- jednolitość wzoru

- sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej

- sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera co najmniej 

(dostarcza wykonawca robót)

- Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacją i 

przepisami

- Dokumentacja powykonawcza

- Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

- DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia

- Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej

- Protokoły pomiarowe:

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. 

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 

wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 

bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego budowy. 

W czasie montażu urządzeń w fabryce i u Zamawiającego, Wykonawca poinformuje

Zamawiającego o terminach prób fabrycznych urządzeń składowych lub kompletów i

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wyniki tych prób.

Powinny być przeprowadzone co najmniej następujące badania i testy:

a) sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

b) sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,

c) sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urządzeń aktywnych i pasywnych,

d) sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych,
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e) sprawdzenie oznaczenia przewodów sieci,

f) umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

g) sprawdzenie połączeń przewodów.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji zostaną odrzucone.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę,

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub takie zagrożenia 

stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez 

Wykonawcę, na jego koszt. Inżynier może uznać, wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne  i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

7.0. Obmiar robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki 

obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0 

„Wymagania ogólne”. Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót 

zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu budowy.

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.

Testowanie urządzeń

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Zamawiający dokona testowej eksploatacji 

urządzeń. Po wykonaniu dostaw i montażu, w okresie testowej eksploatacji, należy zbadać 

następujące elementy:

a) wyniki prób i pomiarów,

b) należy sprawdzić poprawność działania,
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c) po pierwszym tygodniu pracy należy przeprowadzić szczegółową analizę pracy 

wszystkich urządzeń według spełnienia wymogów specyfikacji i dokumentacji technicznej, 

oferty Wykonawcy, norm i wydajności itd.

d) po podłączeniu wszystkich urządzeń należy sprawdzić poprawność działania zasilaczy

awaryjnych poprzez symulowany brak prądu.

e) schematy, tablice ostrzegawcze i informacyjne umieszczone w miejscach uzgodnionych z

Zamawiającym.

Szkolenie

Warunkiem przejęcia urządzeń jest przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób, 

w czasie 2 x po 8 godzin, w zakresie poznania rozwiązań projektowych, dokumentacji 

techniczno- ruchowej, obsługi, serwisu i konserwacji poszczególnych urządzeń w zakresie 

przewidywanym dla eksploatatora. Szkolenie odbędzie się w miejscu ustalonym pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym i winno być zakończone rozdaniem świadectw 

uprawniających osoby przeszkolone do obsługi i eksploatacji oraz wykonywania 

przeglądów podstawowych i konserwacji urządzeń.

8.1. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Dziennik Budowy.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 

innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. Wyniki z badań przeprowadzonych powinny 

być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
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a) opis urządzeń i wyposażenia,

b) dokumentacje techniczno-ruchowe,

c) szczegółowe instrukcje obsługi i serwisowania wraz z rysunkami w języku polskim, które 

będą tak szczegółowe, że umożliwią Zamawiającemu obsługę, konserwację i naprawę 

wszystkich części dostawy. Dostawca wykona po 3 komplety instrukcji eksploatacyjnych i

konserwacyjnych: wersja drukowana + wersja elektroniczna.

d) protokoły badań,

e) certyfikaty i homologacje,

f) inne dokumenty wymagane prawem oraz specjalistyczne, niezbędne dla prawidłowego

użytkowania urządzeń.

Wykonawca opracuje procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu, w przypadku awarii. W 

procedurze powinny być zawarte wszystkie niezbędne dane, które umożliwią firmie 

serwisującej jak najszybsze usunięcie usterki. Urządzenia powinny być zakupione u 

dostawcy, który zapewni serwis urządzenia i wymianę w przypadku awarii. Na czas 

naprawy Wykonawca powinien zapewnić urządzenie zastępcze 0 podobnych parametrach.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST 00.00.00 pkt. 9.0.

Płaci się za ustaloną jednostkę obmiarową, która obejmuje:

9.1. Wymagania ogólne

Podstawę płatności stanowi wykonanie:

1 kpl - dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń dźwigowych wraz z osprzętem.

9.2. Płatność

Cena Robót obejmuje (ale nie ogranicza się do):

a) wykonania Dokumentacji Projektowej z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i

uzgodnieniami, a w szczególności:

• projektu budowlanego,

• projektu wykonawczego,

• projektu powykonawczego,

b) dostawy elementów urządzenia i osprzętu,

c) oznakowania robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera,

d) montażu konstrukcji,
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e) montażu urządzenia i osprzętu,

f) podłączenia zasilania,

g) próbnego rozruchu urządzenia,

h) legalizacji urządzenia,

i) szkolenia przedstawicieli Zamawiającego,

j) dostawy deklarowanych części zamiennych,

k) przygotowania wymaganej dokumentacji,

j)badań na budowie i laboratoryjnych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz.U Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie

Dokumentacja techniczno -ruchowa dźwigu dostarczona łącznie z wyrobem w języku 

polskim.

Instrukcja montażu i eksploatacji j.w

STWiOR - Wymagania ogólne

STWiOR - Roboty ziemne

STWiOR-  Roboty betonowe .

STWiOR-  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

STWiOR-  Roboty murowe

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

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne :Rozdział 1 - Warunki

Ogólne Wykonania

Rozdział 5 - Deskowania

Rozdział 6 - Roboty Betonowe

Rozdział 7 - Zbrojenia

Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

PN-EN 81-1 projekt Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania 

dźwigów osobowych i towarowych oraz dźwigów towarowych małych. Część 1: Dźwigi 

elektryczne.
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PN-EN 627: 1998 Zasady rejestrowania danych i monitorowania dźwigów, schodów 

ruchomych i chodników ruchomych.

PN-ISO 4190-1: 1996Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy I, II i III.

PN-ISO 4190-2: 1996Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy IV.

PN-ISO 4190-5: 1995Dźwigi. Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposażenie 

dodatkowe.

PN-84/M-45001 Dźwigi elektryczne. Parametry podstawowe.

PN-89/M-45014 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Wymagania dotyczące 

napędu dźwigu.

PN-89/M-45015 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Obliczenia lin, łańcuchów 

i tarcz ciernych.

PN-82/M-45022 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi osobowe i szpitalne. Powierzchnia 

użytkowa podłogi kabiny.

PN-82/M-45027 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Szyby, maszynownie i 

linownie.

PN-82/M-45028 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Urządzenia 

bezpieczeństwa.

PN-82/M-45029 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Wyposażenie elektryczne.

PN-82/M-45030 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Badania w czasie 

produkcji i montażu.

PN-82/M-45031 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Wymagania ogólne.

PN-M-45040: 1997 Dźwigi. Dźwigi elektryczne. Terminologia.

PN-M-4503: 1997 Dźwigi. Klasyfikacja.
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