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ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA 

Lp. Nazwa specyfikacji Nr specyfikacji Strona

1  Wymagania ogólne ST0 3

2  Roboty rozbiórkowe ST1 15

3  Roboty murowe ST2 17

4  Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej ST3 19

5  Roboty tynkarskie ST4 21

6  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ST5 25

7  Gładzie gipsowe ST6 34

8  Okładziny z płytek ceramicznych ST7 37

9  Roboty malarskie ST8 46

10  Roboty instalacji wod.- kan. ST9 52

11  Roboty instalacji c.o. ST10 59

12  Wewnętrzne instalacje elektryczne ST11 63

13  Usuwanie gruzu, odpadów ST12 70

14  Roboty instalacyjne - wentylacja mechaniczna ST13 72
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE 
ST0 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych]

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca  się  również  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środków
pozabudżetowych (nie objętych zamówieniami publicznymi).

1.3. Zakres robót objętych ST oraz ich nazwy i kody CPV.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Numer Nazwa specyfikacji Kod CPV 

ST 1 Roboty rozbiórkowe 45 111 100-9

ST 2 Roboty murowe 45 262 500-6

ST 3 Instalowanie drzwi drewnianych i stalowych 45 421 134-2

ST 4 Roboty tynkarskie 45 410 000-4

ST 5 Ścianki, okładziny gipsowo-kartonowe 45 211 410-4

ST 6 Gładzie gipsowe 45 324 000-4

ST 7 Okładziny z płytek ceramicznych 45 431 200-9

ST 8 Roboty malarskie 45 442 100-8

ST 9 Roboty instalacji sanitarnych wod-kan. 45 332 300-6

ST 10 Wewnętrzne instalacje c.o 45 331 100-7

ST 11 Wewnętrzne instalacje elektryczne 45 315 600-4

ST 12 Usuwanie gruzu, odpadów 45 111 220-6

ST 13 Roboty instalacyjne - wentylacja mechaniczna 45 300 000-0

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o
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zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych
albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie  przekraczającej  30%
powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4.  budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,  sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe
lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki,  a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,  kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  -  należy przez  to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14.  dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące  realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w przypadku realizacji  obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18.  właściwym organie  -  należy przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19.  wyrobie  budowlanym -  należy przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
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budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu.
1.4.24.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
1.4.26.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne  laboratorium badawcze  zaakceptowane przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33.  przedmiarze  robót  -  należy przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34.  części  obiektu lub etapie  wykonania - należy przez  to  rozumieć część  obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST oraz  dodatkowe  dokumenty przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru
stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasow 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska.
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

   a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
   b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
    c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy oraz przez  jego podwykonawców.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
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zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.).
Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a  w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien
odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed
użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie może być  później  zmieniany bez  jego
zgody.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Zaleca się wykonywanie prac budowlanych w okresie przerwy w działalności oświatowej - np. wakacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
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jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później  niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ),  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych  
  wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania  
  tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  
  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
  kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
  urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając  w to personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone,  Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru będzie  mieć nieograniczony dostęp do  pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 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  użytku  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania  próbek będą  dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez  Inspektora  nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami SST  na  podstawie  wyników badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  SST.  W takim
przypadku,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania  próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
    określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich  
    istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normę lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte    
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

  robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

  wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

  je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,  kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem innego stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
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ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania.
W przypadku zaistnienia takich potrzeb, wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.  Odbiór robót.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

     2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
     3. recepty i ustalenia technologiczne,
     4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
     5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ),
     6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa    
         zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
     7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  
         energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  
         urządzeń,
     8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
     9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. Podstawa płatności.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności  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 SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu   
  na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
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(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
     barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. Przepisy związane.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 290).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
ST1

Kod CPV: 45 111 100-9

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z  rozbiórką
ścianek  działowych,  posadzek  z  podłożami  i  elementów  stolarskich  w  w/w  obiekcie  w  zakresie  rzeczowym
określonym  przedmiarem  robót,  stanowiącym  integralną  część  materiałów  przetargowych  dotyczących
przedmiotowego zadania.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne są z dokumentacją przetargową zadania oraz ze 
Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania ogólne”.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Materiały podstawowe w tym asortymencie robót nie występują.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania robót  zgodnie 
    z założoną jakością.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne".
Sprzęt do robót  musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narządzi nie może wpływać niekorzystnie na jakość przedmiotowych
prac.
Do  wykonywania  robót  mogą  być  wykorzystane  różnego  typu  elektronarzędzia  z  wymiennym  osprzętem
dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności. 
Zabronione jest wykonywanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych z użyciem młotów udarowych

pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza się wykonywanie wierceń otworów w elementach żelbetowych po
obrysie (przy realizacji np. otworów na drzwi) wraz z mechaniczną obróbką krawędzi otworu piłą do cięcia betonu.
Należy bezwzględnie unikać powodowania nadmiernych wstrząsów i drgań elementów konstrukcji obiektu.

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wymagania ogólne  dotyczące środków transportowych podano w STO „Wymagania ogólne".
Do  transportu  materiałów rozbiórkowych  stosować  należy  samochody  skrzyniowe  oraz  inne  środki  transportu
dostosowane  do  aktualnego  zakresu  wykonywanych  robót  oraz  do  uwarunkowań  związanych  wywiezieniem
odpadów na miejsce składowania lub utylizacji.
Aktualna ilość rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca na ich składowanie,  determinować będzie ilość i
wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi realizowanych prac.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.
Wykonawca ma obowiązek,  w porozumieniu z  inspektorem nadzoru  inwestorskiego,  przedstawić harmonogram
realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia Zamawiającego, dokonane w trakcie sporządzania materiałów
przetargowych.
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone inne elementy sąsiednich pomieszczeń (np.
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funkcjonująca  na  parterze  przedmiotowego  segmentu   Biblioteka)  oraz  widoczne  bądź  niewidoczne  elementy
instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód będą obciążać wykonawcę robót.
5.1. Czynności wstępne.
Przed przystąpieniem do robót należy:
- zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed ewentualnością powstania negatywnych skutków ubocznych,
- przygotować miejsce wykonywania prac oraz ustalić miejsce składowania materiałów rozbiórkowych lub inny 
  sposób ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego i Użytkownika).
5.2. Czynności podstawowe.
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami inspektora nadzoru oraz w
sposób zapewniający bezpieczeństwo pomieszczeń sąsiednich  oraz  dla  ruchu pieszego w obrębie  wykonywania
robót rozbiórkowych.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO  „Wymagania ogólne" .
Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzania stałej  kontroli  jakości  robót  polegającej  na wizualnej  ocenie
kompletności i jakości ich realizacji.
Kontroli  podlega  również  sprawdzenie  sposobu  bezpiecznego  składowania  materiałów  rozbiórkowych,
systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporządkowanie tego terenu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Szczegółowe zasady i jednostki obmiaru elementów obiektu – wg przedmiaru robót stanowiącego integralną część 
materiałów przetargowych.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne".

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszące mogące
wystąpić  przy  robotach  podstawowych  muszą  być  wliczone  w cenę  jednostkową  wyrobu  proponowaną  przez
wykonawcę  w swej  ofercie.  Rozliczenia  dodatkowe są  przewidywane jedynie  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  w
uzasadnionych przypadkach.

10. Dokumenty odniesienia.
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w STO „Wymagania ogólne".
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ROBOTY MUROWE
ST2

Kod CPV: 45 262 500-6

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych  przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
podstawowych zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych  murowanych
oraz  wykonanie  uzupełniających  zamurowań  likwidowanych  otworów drzwiowych  w w/w obiekcie  w zakresie
rzeczowym  określonym  przedmiarem  robót,  stanowiącym  integralny  składnik  materiałów  przetargowych
dotyczących przedmiotowego zadania.

2. Materiały.
2.1. Ściany konstrukcyjne i osłonowe.
Zamurowania likwidowanych otworów gazobetonem lub cegłą ceramiczną pełną.
2.2. Ścianki działowe.
Cegła dziurawka gr. 12 mm ze zbrojeniem ścianek dzielących  bednarką stalową ocynkowaną w co 3-ciej spoinie 
poziomej.
Zaprawa cementowo-wapienna marki min. 3,0 MPa

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Podstawowe narzędzia murarskie.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-8 8/673-08
oraz PN-88/B-3000

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  przygotować  właściwie  podłoże.  Przed  przystąpieniem  do
wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań z innymi elementami. Mury należy wykonywać
warstwami  z  zachowaniem prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin.  Elementy  ścienne  układane  na  zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu.
Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze elementy ścienne należy
obficie zraszać wodą.
W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,  cementowo-wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odp. środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 
W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0°C jest niedopuszczalne. 
W murach  wykonywanych na  tradycyjnych  zaprawach jeśli  nie  ma szczególnych wymagań należy przyjmować
grubość normową spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać
17 
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mm a minimalna 10 mm
Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
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.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" oraz w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Podstawę  odbioru  robót  powinny  stanowić  :  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy,  protokoły  odbioru
poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny odpowiadać wymaganiom:
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścian: 2 mm/m
- Odchylenie krawędzi od linii prostej: 2 mm/m i nie więcej niż jedno na 1,0 m
- Odchylenie górnej powierzchni każdej warstwy pustaków od kierunku poziomego :
  2 mm/m i nie więcej niż 20mm na całej długości ściany.
- Odchylenie przecinających się powierzchni od kąta prostego: 5mm/m
- Odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm

Przy odbiorze elementów ściennych należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności klasy pustaków, cegieł i bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi.

9. Przepisy związane.
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych
PN-65/B – 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B -14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/03002:99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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MONTAŻ  STOLARKI 
I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ST3
Kod CPV: 45 421 134-2; 45 421 114-6

1.  Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu 
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.  
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO  „Wymagania ogólne".
Wszystkie  elementy stolarki  i  ślusarki  drzwiowej  -  wg parametrów podanych  w specjalistycznej  dokumentacji
technicznej i niniejszej specyfikacji.
Drzwi  stalowe  wewnętrzne  w  komunikacji  szklone  szkłem  bezpiecznym,  wykonane  na  wzór  wymienionych
poprzednio. Lokalizacja montażu wg oznaczenia na rysunku parteru. Elementy stalowe malowane proszkowo.
Pozostałe drzwi o skrzydłach drewnianych – wg oznaczenia na rysunku parteru.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO Wymagania ogólne".

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STO „Wymagania ogólne".
Transport  i  przechowywanie  wg  wymagań  ogólnych   i  instrukcji  producenta.  Środki  transportu  powinny
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone elementy powinny być ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO  „Wymagania ogólne".

5.1. Warunki przystąpienia do montażu.
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do których
ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia jego powierzchni , ościeże należy oczyścić
i naprawić.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać zgodnie
z wymaganiami określonymi w normach, dokumentacji technicznej i instrukcji producenta.

5.2. Montaż ślusarki stalowej.
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.
Elementy metalowe wbudowane  należy zabezpieczyć  przed  przesunięciem się  aż  do  uzyskania  przez  zaprawę
budowlaną, w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa.
Uszczelnienie  przestrzeni  wokół  ościeżnicy  należy  dostosować  do  spodziewanej  rozszerzalności  elementu
metalowego.
Ościeżnice  drzwiowe  metalowe  w  ścianach  działowych  murowanych  powinny  być  osadzone  w  trakcie  ich
murowania.
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Przy  osadzaniu  ościeżnic  stalowych  w czasie  murowania  ścianki  należy  dokładnie  podeprzeć  rozpórką,  a  po
wypionowaniu stojaków usztywnić je  za pomocą desek lub w inny sposób.  Ustawione ościeżnice  powinny być
zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami.
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można
było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. Kotwy powinny być dodatkowe zabezpieczone powłoką
antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był
większy niż 250 mm a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy
poniżej poziomu posadzki.
Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna
przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.
Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami  pod wpływem bocznego 
nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.
Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy (odchylenie od pionu), by móc uprzednio poprawić
ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania
ościeżnicy  stanowi  podmurowanie  lub  podbetonowanie  listwy  progowej.  Przy  osadzaniu  drzwi  w  ścianach
ocieplanych od zewnątrz drzwi osadzać w zewnętrznym licu ściany. 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  szczelne,  bez  poduszek  powietrznych  i  ubytków,  wypełnienie  zaprawą
przestrzeni montażowej ościeżnic i elementów progowych drzwi o wymaganej odporności ogniowej. 

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano  w STO „Wymagania  ogólne"  oraz  stosować zasady kontroli  wg
instrukcji producenta.
Zasady prowadzenia  kontroli  jakości  powinny być  zgodne  z  postanowieniami  normy PN-88/B-10085  wraz  ze
zmianami Al i A2 dla ślusarki okiennej z tworzyw sztucznych.
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-72/B-10180.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzać: 
* zgodność wymiarów,
* jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,
* prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych ,
* sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Podstawową jednostką obmiaru jest 1 m2 zamontowanego wyrobu.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" .

9.   Przepisy związane.
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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ROBOTY TYNKARSKIE
ST4

Kod CPV: 45 410 000-4

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonywaniem tynków ścian i ścianek działowych
murowanych oraz wykonanie uzupełniających tynków na zamurowaniach likwidowanych otworów drzwiowych w
w/w obiekcie w zakresie rzeczowym określonym przedmiarem robót, stanowiącym integralny składnik materiałów
przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne" .

Tynki  zwykłe,  których  dotyczy specyfikacja,  stanowią warstwę ochronną,  wyrównawczą lub kształtującą  formę
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której  wykonania zostały użyte
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki  zwykłe  ze  względu  na  miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę  warstw  i  technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Zaprawy do  wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża  stosować można wodę odpowiadającą  wymaganiom normy PN-
88/B-32250  „Materiały budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw".  Bez  badań  laboratoryjnych  można stosować
wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek.
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw
budowlanych", 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.
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  -
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
oczkach do 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 
w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-19701  ;1997
„Cementy powszechnego użytku".  Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do   zapraw  cementowo-wapiennych   należy  stosować  wapno   suchogaszone   lub  gaszone  w postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw (alt. agregatu tynkarskiego),
- betoniarki wolnospadowej,
- przenośnych zbiorników na wodę.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Transport  cementu i  wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.  Cement i
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
można przewozić do wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5.  Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.
5.1. Warunki przystąpienia do robót.
Przed   przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych   powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przejicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i
okienne.
Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po  upływie  4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego (nie dotyczy niniejszego zadania).
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie z  „Wytycznymi wykonywania robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur".
Zaleca  się  chronić  świeżo wykonane tynki  zewnętrzne 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. Przygotowanie podłoża.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 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.
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych  powinny być zgodne z danymi określonymi wg
tabl.  4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne
z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk  trójwarstwowy powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków  wewnętrznych  należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne, dla: tynków nie narażonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robót.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji,
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umożliwić oceną wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych,  obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostki obmiaru - zgodnie z przedmiarem robót opracowanym przez Zamawiającego.
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8.  Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości  tynku,  zaliczyć  tynk do
niższej  kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków.
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny być  zgodne  z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości.
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ŚCIANKI  i  OKŁADZINY
Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ST5
Kod CPV: 45 211 410-4

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonywaniem obudowy szachtów instalacyjnych,
podejść do urządzeń i przyborów kanalizacyjnych stanowiących elementy projektowanych węzłów sanitarnych w
w/w  obiekcie  oraz  ścianek  działowych,  w  zakresie  rzeczowym  określonym  przedmiarem  robót,  stanowiącym
integralny składnik materiałów przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.
W zakres wchodzi również okładzina G-K ścian po skuciu okładzin z otoczaków.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 

2. Materiały.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji ścian
i  sufitów w systemie  lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak  i  okładziny zastępującej  tynki  na  ścianach  i  sufitach
murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.
Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są
ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
„Prawa"  strona  płyty  gipsowo-kartonowej  pełni  rolę  jej  lica  i  po  zamontowaniu  skierowana  jest  do  wnętrza
pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zakładkowe połączenia kartonu.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne".

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla
płyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych.
Dla wykonania robót w zakresie przewidzianym niniejszą specyfikacją przewiduje się zastosowanie następujących
materiałów:
- płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm układane pojedynczo na ruszcie z profili aluminiowych,
- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm układane pojedynczo na ruszcie z profili aluminiowych,
- płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm układane pojedynczo i podwójnie na ruszcie z profili 
   aluminiowych (np. ścianki działowe z drzwiami EI 30 i EI 60),
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane U 50 i U 100, 
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane C 50 i C 100, 
- wełna mineralna gr. 100 mm lub luzem dla wypełnienia przestrzeni i wygłuszenia obudowy elementów z G-K,
- wkręty do płyt gipsowych,
- kołki do wstrzeliwania,
- gips budowlany,
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- gips szpachlowy,
- taśmy połączeniowe perforowane,
- narożniki  perforowane ze stali ocynkowanej.

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB

zwykła
GKF

ognioodporna
GKBI

wodoodporna
GKFI wodo-i
ognioodporna

1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szerokość 1200 (+0;-5,0)
długość [2000+3000] (+0; -6)
prostopadłość różnica w długości przekątnych <5

4. Masa 1 m2 
płyty o grubości
[kg]

9,5 <9,5 - - -

12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0

>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotność [%] <10,0
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.]
- >20 - >20

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na 

tylnej 
stronie 
płyty

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN;

data produkcji

kolor 
kartonu

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa 
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

Tabela 2

Grubość

nominalna płyty

gipsowej [mm]

Odległość

podpór I

[mm]

PRÓBA ZGINANIA

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm]

prostopadle do
kierunku włókien

kartonu

równolegle do
kierunku

włókien kartonu

prostopadle do
kierunku włókien

kartonu

równolegle do
kierunku włókien

kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -
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Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.
- grubość - 6,5±0,5 mm
- szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm
- długość - [2000x3000] (+0; -6,0) mm
- masa 1 m2 - 5,5-!-6,5 kg
- obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm):

* prostopadle do kierunku włókien - min. 280N
* równolegle do kierunku włókien - min. 110N

Do przygotowania zaczynu gipsowego i  skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą  wymaganiom
normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w tym wody odzyskanej  z  procesów produkcji  betonu".  Bez  badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych.
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej  kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Sprzęt do wykonywania suchych tynków:
- wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania 
   z elektronarzędzi i drobnego podręcznego sprzętu budowlanego.

4. Transport.
Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Pakowanie  i
magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych.
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza
płyta  od  dołu  spełnia  rolę  opakowania  stosu.  Każdy ze  stosów jest  spięty taśmą stalową dla  usztywnienia,  w
miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych,  na równym i mocnym, a zarazem płaskim
podkładzie.
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.
Transport  płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Przy niewielkim zakresie robót rozładunek odbywa się ręcznie.

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

5.1. Warunki przystąpienia do robót.
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia powinny być  oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do
80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych.
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Przy  montażu   płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać   zasad   podanych w normie PN-72/B-10122
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
Przygotowanie podłoża:
- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,
- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche pod  łoże, szybko odciąga wodę z
placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.
Mocowanie płyt na plackach gipsowych.
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do
20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych
płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu
lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej
tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych
placków powinna być  nieznacznie większa,  niż grubość przygotowanych marek. Płytę  z  naniesionymi plackami
podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty,  czyli dosunąć ją do krawędzi już
zamontowanej  płyty.  Opukując  gumowym  młotkiem  przez  prostą  łatę  (najlepiej  aluminiową,  o  przekroju
prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej
płyty z wcześniej zamontowaną płytą.

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np.
w korytarzach), gdzie nie można dogodnie manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.
Przyklejone  płyty  powinny  dokładnie  przylegać  do  siebie  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest
jednoczesne  mocowanie  dwóch  lub  trzech  płyt  zaczynem  gipsowym  z  jednego  zarobu,  następnie  wspólne
regulowanie ich położenia.
Klejenie płyt na styk do podłoża.
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można
zastosować metodę klejenia płyt  na cienkiej  warstwie kleju gipsowego.  Podobnie  jak opisano w pkt.  5.3.4.,  na
ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą.  Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką
stalową pacą z zębami.
Klej  powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt.  Klej  gipsowy użyty do tego typu klejenia
powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do
podłoża.
Mocowanie płyt na paskach gipsowo-kartonowych.
Przy  nierównym podłożu,  powstałym z  powodu  niedokładnego  murowania  ściany  lub  przeróbek  (zamurowane
otwory),  może  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy  pasów  gipsowo-
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kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego. 
Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. 
Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt.

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie.
Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym.
Murowane  ściany  można  obłożyć  płytami  gipsowo-kartonowymi,  mocowanymi  do  rusztu  drewnianego.  Łaty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. 
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.
- dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm
- dla płyt o gr. 12,5 mm - 600 mm.
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności  cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę
mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to
osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju
30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami - 600
mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego
rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właśiwoość  ta  może  jeszcze  zostać  podwyższona  przez
podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany
podnosi  też  obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  również  obecność  wolnej
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.
Okładziny na ruszcie stalowym.
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 do 100 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej
bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą
główną".  Niekiedy wykonywany jest  ruszt  jednowarstwowy składający się  tylko  z warstwy nośnej.  Materiałami
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi
płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów
warstwy nośnej.  Ruszt  takiego sufitu może być  wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach gniochronnych
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt.
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych
zasadach:
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- styki  krawędzi  wzdłużnych  płyt powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do
kierunku naświetlania pomieszczenia),
-  przy  wyborze  wzdłużnego  mocowania  płyt  do  elementów nośnych  rusztu  konieczne  jest,  aby  styki  długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-  ponieważ  rzadko  się  zdarza,  aby  w jednym  rzędzie  mogła  być  umocowana  pełna  ilość  płyt,  należy  je  tak
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości
płyty (lub połowy jej długości),
-  styki  poprzeczne  płyt  w dwu sąsiadujących  pasmach  powinny być  przesunięte  względem siebie  o  odległość
zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami
rusztu.
Kotwienie rusztu.
W zależności od konstrukcji  i  rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest  strop, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane metody kotwień muszą spełniać  warunek pięciokrotnego współczynnika
wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).  Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.  kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych
lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego
obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu.
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
-  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich  dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
- do profili stalowych blachowkrętami.
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość
między elementami nośnymi

[mm]
9,5 poprzeczny 420

podłużny 320
12,5 poprzeczny 500

podłużny 420
15,0 poprzeczny 550

5.5. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym.
Sufity z rusztem jednowarstwowym.
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest
równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są
uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami mocowania listew do
podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę
nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.
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Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odległości (d)
między elementami kotwiącymi

[mm]
szerokość (e) 50 650
grubość (f) 25
szerokość (e) 50 800
grubość (f) 32

Sufit z rusztem dwuwarstwowym.
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt
dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku
płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej  montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są
rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie
nośnej.

Wymiary listew nośnych [mm] Dopuszczalne odległości (d)
między listwami głównymi [mm]

szerokość (e) 50 650
grubość (f) 25
szerokość (e) 50 800
grubość (f) 32

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:

Wymiary listew głównych [mm] Dopuszczalne odległości (a)
między elementami kotwiącymi

[mm]
szerokość (b) 38 1400
grubość (c) 63

5.6. Sufity na ruszcie stalowym.
Ruszt stalowy – standard.
Prezentowany poniżej  ruszt  stalowy dla sufitu podwieszanego jest  rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich
wytworzeniem i dostawą.
Opis ogólny.
Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili  nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy
użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy
chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla
sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do ścian.

Grubość płyty gipsowo-
kartonowej [mm]

Dopuszczalna
odległość między
wieszakami [mm]

Dopuszczalna
odległość w

warstwie głównej
[mm]

Dopuszczalna odległość
w warstwie nośnej [mm]

9,5 – 12,5 - 15,0 850 – 850 - 850 1250-1250-1000 420 - 500 - 550
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.
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6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Badania w czasie wykonywania robót.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla
płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (występowanie ew. uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt  gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Jednostka i zasady obmiarowania.
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub warstwy wyrównawczej  na stropie  do  spodu stropu wyższej  kondygnacji.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich
jest mniejsza niż 0,5 m2 .
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robót  remontowych,  dla których nie opracowano dokumentacji  projektowej  wielkości  obmiarowe
określa się na podstawie pomiarów w naturze.

8.  Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed  przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki .
Wymagania przy odbiorze.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad.  e)  Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe,  poziome lub  o  kącie  pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi
lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z  wcześniejszych  założeń  zawartych  w dokumentacji.  Krawędzie  przycięcia
płaszczyzn powinny być  prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni  i  krawędzi suchych
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po-
wierzchni są podane w poniższej tabeli.
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Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż 2 na

całej długości łaty
kontrolnej o długości 2 mb

nie większe niż 1,5 mm
na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m

wysokości

nie większe niż 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż
3 mm na całej powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

nie większe niż 2 mm

9. Przepisy związane.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
 systemami zapewnienia jakości.
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GŁADZIE  GIPSOWE
ST 6

Kod CPV: 45 324 000-4

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące prac, które obejmują:
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach po zamurowaniu otworów i wykonaniu tynków uzupełniających ścianek
  murowanych,
- wykonanie gładzi gipsowych w ramach uzupełnienia, wyrównania i napraw miejscowych tynków  istniejących,
w zakresie rzeczowym określonym przedmiarem robót, stanowiącym integralny składnik materiałów przetargowych
dotyczących przedmiotowego zadania. 
Zakres robót zawiera ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących
do wykonania robót.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Zaprawy do  wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Do wykonywania przedmiotowych robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
- gips budowlany,
- gips szpachlowy,
- wodę zarobową.
Do przygotowania zapraw i  skrapiania podłoża  stosować można wodę odpowiadającą  wymaganiom normy PN-
88/B-32250  „Materiały budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw".  Bez  badań  laboratoryjnych  można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" .
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
- mieszarka elektryczna do zapraw,
- betoniarka wolnospadowa,
- narzędzia i sprzęt pomocniczy (łaty tynkarskie, pace, kielnie …).

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Przewiduje  się  transport  materiałów  workowanych  dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót.
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Zapewnić  należy  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  strefie
prowadzonych prac,  zgodnie  z  aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych.
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.
5.1. Warunki przystąpienia i realizacji robót.
Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych  powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie z  „Wytycznymi wykonywania robót  budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur".
W okresie wyższych temperatur świeżo wykonane gładzie powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu
1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoża.
Bezpośrednio przed realizacją 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. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Po  uzyskaniu  powierzchni  matowo  wilgotnej  nanieść  na  powierzchnię  preparat  gruntująco  -  wzmacniający,
stabilizujący podłoże (np: Uni-Grunt).
5.3. Wykonywanie gładzi.
Gładź powinna składać się z narzutu i warstwy zewnętrznej. Narzut winien być wyrównany i zatarty jednolicie, po
związaniu  należy go  wygładzić  papierem ściernym i  po  odkurzeniu  oraz  zwilżeniu  podkładu  nanieść  warstwę
wierzchnią. Po związaniu całą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, odkurzyć
oraz zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność podłoża. 

6. Kontrola jakości robót..
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Poszczególne etapy wykonywania gładzi powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór inwestorski. Fakt ten
powinien być udokumentowany wpisem do dziennika budowy (w przypadku braku wymogu posiadania dziennika
budowy – należy spisać odpowiednią notatkę służbową).
Kontrola winna obejmować:
- kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
  powinny być zgodne z normami,
- kontrolę jakości materiałów,
- kontrolę jakości wykonanych gładzi,
- kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją lub zgodnie z ustaleniami  
  dokonanymi z Zamawiającym (gdy dokumentacja nie jest wymagana).
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych,  obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
      - tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
      - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,  
        zaliczyć tynk do niższej kategorii i potrącić część wynagrodzeni z tytułu wad trwałych ,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty na koszt
wykonawcy.
Odbiór tynków.
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny być  zgodne  z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
*pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m
wysokości i 6 mm w pomieszczeniach > 3,5 m wysokości,
* poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Przepisy związane.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 B1 11-12/72 poz. 139.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-72/8841-18  Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i 
 badania przy odbiorze.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  budowlane  (aktualnie
obowiązujące.
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
PN-ISO-9000 (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
ST 7

Kod CPV: 45 431 200-9

1.  Postanowienia ogólne.

1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: pokrycie podłóg
płytkami (okładziny, wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, pokrycie ścian
płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny
podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2.  Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne".
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych
powinny mieć:
* Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
* Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
* Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
* Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.

2.1. Płyty i płytki ceramiczne.
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN  177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ma.
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.

2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materiały pomocnicze.
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Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
* listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
* środki ochrony płytek i spoin,
* środki do usuwania zanieczyszczeń,
* środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować  należy  wodę
odpowiadającą  wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materiały budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw."  Bez
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt i narzędzia.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
* szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
* pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania  
   kompozycji klejących,
* łaty do sprawdzania równości powierzchni,
* poziomnice,
* mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
* gąbki do mycia i czyszczenia,
* wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne" 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się
używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy
zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń
mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być  w pomieszczeniach zamkniętych,  zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .

5.1. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
* wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,
* wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem oraz 
przewiewem.

5.2. Wykonanie wykładziny.
Podłoża pod wykładziny:
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z  zaprawy cementowej  powinny mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  minimum 12  MPa,  a  na  zginanie
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minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
> podkłady związane z podłożem - 25 mm
> podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
> podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm na  całej
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, wg projektu, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie
większa niż 3,5 m.
Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.  Dylatacje  powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku
różnych rodzajów wykładzin.  Szczegółowe informacje  o  układzie  warstw podłogowych,  wielkości  i  kierunkach
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji
projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości  i  zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca  się  zbrojenie podkładów
betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych  włóknem
polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy
z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie mieszanek
sporządzonych ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak
oszczędność kleju.
Wykonanie wykładzin.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową
szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią
ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej  sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
50 x 50 mm -   3 mm
100x100 mm -   4 mm
150x150 mm -   6 mm
200x200 mm -   6 mm
250x250 mm -   8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi
średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji  klejącej  układa się płytki  od wyznaczonej  linii  lub wybranego narożnika.  Nakładając
pierwszą płytkę należy ją  lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej  pozycji  i  docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami
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odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki
uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki.
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

do 100 mm - ok. 2 mm
od 100 do 200 mm - ok. 3 mm
od 200 do 600 mm - ok. 4 mm
powyżej 600 mm - ok. 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa.
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej  niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można
dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny uzyskuje  się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura
i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie  zwilżanie  ich
wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.3. Wykonanie okładzin.
Podłoża pod okładzinę.
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
* ściany betonowe,
* otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
* płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok,
bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na  ostro,  wykonany  z  zaprawy cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.
W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z  instrukcją
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
* powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
* odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 
   o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach
pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem z  zaprawy cementowej,  cementowo-wapiennej,  wapiennej  i
gipsowej marki niższej niż M4.
Wykonanie okładzin.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót  okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek.  Położenie  płytek  należy rozplanować uwzględniając  ich wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na jednej
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż
połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca  określone w dokumentacji
wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  aluminiową.  Do
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję  klejącą  nakłada  się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje"  się  powierzchnię
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek
wynosi około 4-6 mm.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w dowolnym narożniku,  jeżeli  wynika z  rozplanowania,  że  powinna
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie  płytek polega  na  ułożeniu płytki  na ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami" ustawieniu na właściwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki 
o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w
zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz  inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. 
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych.
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać wklęsły kształt  spoiny.  Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
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Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym
im wymaganiom.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom  powinny  podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące,  jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji
projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powimien obejmować:
* sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
   ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
* sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach
   2-metrową łatę,
* sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
   równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm,
* sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
   pomiarów szerokości i prostoliniowości,
* sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. i 5.3. wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzeniu zgodności  wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".
Badania w czasie odbioru robót.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
* zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
  powykonawczej,
* jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
* prawidłowości przygotowania podłoży,
* jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
* prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót 
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie
   i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej 
   w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 
   z dokładności do 1 mm,
* sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości  
   (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) 
  dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
* sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
   podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
* sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
   wybranej powierzchni wielkości 1  m  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
   grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
  określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
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Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin.
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
* cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (niedotyczy wykładzin dla 
   których różnorodność barw jest zamierzona),
* cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
   lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu,
* grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
* dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 
   powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
* spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na  
   całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
   gatunku drugiego i trzeciego,
* szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
* listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Zasady obmiarowania.
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 
w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,  pilastrów,
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu
faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości)
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika budowy lub innego
przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku, gdy na przykład roboty nie wymagają pozwolenia na budowę).
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę
przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór  ostateczny stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w odniesieniu do  zakresu  (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
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Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
* jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
* jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny
   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  obniżeniem wartości 
   wynagrodzenia w stosunku  ustaleń umownych.
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
> ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
> ocenę wyników badań,
> wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
> stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą.

8.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny wizualnej  wykładzin i okładzin z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed   upływem   okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien   zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. Przepisy związane.
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o  niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998  Płytki  i  płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
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PN-EN ISO 10545-9:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięia włoskowate płytek 

szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki ipłyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

      spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 

żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002 (11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

       i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(11)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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ROBOTY  MALARSKIE
ST 8

Kod CPV: 45 442 100-8

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania wewnętrznego
ścian i sufitów pomieszczeń, w których wystąpią roboty budowlane i instalacyjne związane z głównym zakresem
planowanych do wykonania robót.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny
podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  powierzchni  obiektów  oraz  ich
odbiorów.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne".
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
* oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do  zbioru Polskich Norm, z  europejską  aprobata  techniczną lub krajową specyfikacją  techniczną
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
* deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany", 
* termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów należy stosować:
* farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
* żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
* żywicznych rozcieńczalnych wodą,
* mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,
*  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny  odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
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* lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
* środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektu budowlanego.
       (nie dotyczy przedmiotowych robót)
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów należy stosować:
* farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
* rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
* mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
*  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-91/B-10102,
* farby i  emalie  na  spoiwie żywicznym rozcieńczalne  wodą,  które  powinny odpowiadać  wymaganiom aprobat
technicznych,
*  farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w postaci  ciekłej,  które  powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
* środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materiały pomocnicze.
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
*  rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
* środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
* środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
* kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy PN-EN
1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
* szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pędzle i wałki,
* mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
* agregaty malarskie ze sprężarkami,
* drabiny i rusztowania.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 
W przypadku dużych ilości  materiałów zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i  innych materiałów w postaci  suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody
pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót  malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe należy pakować,  składować i  transportować zgodnie  z  wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich.
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
*  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
Drugie malowanie można wykonywać po:
* wykonaniu lub uzupełnieniu tzw. białego montażu,
* ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów,

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania:

Lp. Rodzaj farby
Największa 
wilgotność 
podłoża, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów
solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej  farby ani pyłu po starej
powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i nie malowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w
tablicy 1.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z płyt  gipsowo-kartonowych powinny być  odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej  farby.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie
odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich.
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury
poniżej 0°C,
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* w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie  przekracza
odpowiednich wartości podanych w Tablicy 1.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót  malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć  i
osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich zewnętrznych.
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
* informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
* sposób przygotowania farby do malowania,
* sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), krotność  
   nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 ,
* czas między nakładaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione wyżej.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich.
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
* niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgację,
* aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
* jednolitej  barwy,  równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacją projektową,
* bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
* bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
* bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą powinny być:
* odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
* bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
* zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne  miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
* spękań,
* łuszczenia się powłok,
* odstawania powłok od podłoża.
Powłoka z lakierów powinna:
* mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
* nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
* dobrze przylegać do podłoża,
* mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
* mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
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6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich.
Przed  przystąpieniem do  robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży oraz  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót.
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla pozostałych podłoży, po
otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
* tynków zwykłych  i  pocienionych -  zgodność  z  projektem, równość  i  wygląd  powierzchni  z  uwzględnieniem
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów
metalowych, wilgotność tynku,
* podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,
*  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  -  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
* elementów metalowych - czystość powierzchni.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.2.,  odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
*  czy  dostawca   dostarczył  dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu    i   powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
* terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
* wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać ( w przypadku farb ciekłych ):
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
* kożuch,
* ślady pleśni,
* trwały, nie dający się wymieszać osad,
* nadmierne, utrzymujące się spienienie,
* obce wtrącenia,
* zapach gnilny.
Badania  w czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  instrukcjami  producentów farb.  Badania  te  w szczególności  powinny dotyczyć  sprawdzenia
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
* zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,
* jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
* prawidłowości przygotowania podłoży,
* jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.
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Badania  powłok przy ich  odbiorze  należy przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od  zakończenia  ich
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej
powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
* sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
* sprawdzenie odporności na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepności powłoki,
* sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
* sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około
0,5 m,
* sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta,
* sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.
Sprawdzenie przyczepności powłoki:
* na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
* na podłożach drewnianych i metalowych — metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
* sprawdzenie odporności  na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  i  opisane  w  dzienniku  budowy oraz  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 .
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie  rur  o  większych średnicach  zewnętrznych  oblicza  się  w metrach  kwadratowych ich  powierzchni  w
rozwinięciu.
Jednostki obmiaru podano w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W  trakcie  odbioru  należy przeprowadzić  badania  wymienione  w niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie
z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy
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zapisać  w dzienniku  budowy lub  protokole  podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę
przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
* dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
* dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
* dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,
* protokoły odbioru podłoży,
* protokoły odbiorów częściowych,
* instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
* wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
* jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami i 
przedstawić ją ponownie do odbioru,
* jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół
powinien zawierać:
* ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
* ocenę wyników badań,
* wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia,
* stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a
wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie 

oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem
zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w
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wykonanych robotach malarskich.

9. Przepisy związane.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002   Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN.
ST 9

Kod CPV: 45 332 300-6

1.  Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres robót objętych ST.
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót polegających na montażu:
* instalacji wody zimnej i ciepłej w połączeniu z cyrkulacją,
* instalacji kanalizacji sanitarnej.
* instalacji centralnego ogrzewania

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonania robót instalacyjnych powinny mieć:
* oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
   wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną  
   państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
   Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
* albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
   wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
   określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
   podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
   aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

Do instalacji wody zimnej i ciepłej należy stosować:
* rury miedziane wg PN-71 / H-01706 - ,,Z-6", łączone za pomocą kształtek miedzianych przez lutowanie,
* rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-7400, łączone za pomocą łączników żeliwnych ocynkowanych.
Do instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować:
* rury i kształtki PVC, łączone na uszczelki gumowe.

3.1. Składowanie.
Rury dostarczane na budowę powinny być proste,  czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków. Rury składować na placu budowy na regałach pod wiatą. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania ) powinny być składowane
w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. 
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je odpowiednio
chronić.  Należy  chronić  je  przed  uszkodzeniami,  pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  składowane  lub
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. 
Rury w pakietach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej
niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania  ok. 1 m dla rur o mniejszych
średnicach  i  2  m dla  rur  o  większych  średnicach.  Rury luzem można  składować  na  przygotowanym podłożu
gruntowym bez  kamieni,  gruzu i  innych zanieczyszczeń twardych.  Końcówki rur  należy zabezpieczyć  krążkami
ochronami.  
W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po
podłożu. 
Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od
źródeł ciepła.
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Materiały  izolacyjne  (otuliny,  kształtki)  powinny być  pakowane,  w  odpowiednie  wymiarowo  kartony  -  pudła
tekturowe lub worki (rękawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne rodzaje opakowań zabezpieczające wyroby co
najmniej w tym samym stopniu jak podane wyżej. Ilość sztuk wyrobów pakowanych do jednego opakowania zależy
od wymiarów (otulin, kształtek) i powinna być taka, aby nie powodować deformacji, odkształceń czy uszkodzeń
wyrobów.
Na opakowaniach powinien być umieszczony trwały napis, zawierający co najmniej: oznakowanie wyrobu, znak
producenta, znak kontroli jakości, liczbę sztuk w opakowaniu oraz datę produkcji.
Materiały izolacyjne należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, zabezpieczających przed wilgocią i opadami
atmosferycznymi. Przy układaniu i składowaniu opakowań z materiałami na stosach, wysokość stosu powinna być
taka, aby nie powodować uszkodzeń i deformacji wyrobów od ciężary własnego, opakowania należy sytuować tak,
aby wyroby znajdowały się najlepiej w pozycji leżącej.
Armaturę  pakowaną  w  opakowania  fabryczne  oraz  dostarczana  luzem  należy  składować  na  regałach  w
pomieszczeniach zamkniętych. Nie  może być ona narażona na silne uderzenia mechaniczne. Nie dopuszczać do
zrzucania elementów. 

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne".
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami – opakowania 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się na skrzyni środka transportu. 

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.

5.1. Montaż rurociągów wody.
Rury stalowe ocynkowane o średnicach do 100 mm należy łączyć za pomocą połączenia gwintowanego na gwint 
krótki. Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w 
metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. 

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. 
Dokładność nacięcia sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych ( przewidzianych przez 
producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, 
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego 
uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z łączonych elementów.   
Połączenia  kołnierzowe  wykonywać  przy  zastosowaniu  uszczelki  płaskiej  miedzy  płaszczyznami  przylgowymi.
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, wykonanym z tego
samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną końcówkę elementu łączonego. Wymiary
kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być zastosowane wszystkie
przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu
wszystkich  śrub  połączenia  kołnierzowego,  wystające  z  nakrętek  nagwintowane  odcinki  śrub,  powinny  być
jednakowej  długości.  Zaleca się  aby długość ta  wynosiła około 1,5  do  2 zwojów gwintu.  Niedopuszczalne jest
przesunięcie osi łączonych elementów, przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów.   
Poziome przewody instalacji wodnej prowadzić, w izolacji termicznej z pianki polietylenowej typu Thermaflex.
Piony prowadzić w bruzdach pod tynkiem oraz na wierzchu ścian tam, gdzie z uwagi na względy konstrukcyjne nie
można prowadzić  ich  w bruzdach.  Całość  przewodów wody zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  izolować termicznie  i
przeciw skraplaniu się pary wodnej na powierzchniach zewnętrznych rur, otulinami Thermaflex lub równoważnymi. 
Podejścia do przyborów wykonać z rur o średnicy 15 mm. 
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Połączenie podejść z armaturą umywalkową przez zawory odcinające kątowe  f 10/15 mm.   W ścianach z płyt
gipsowych przewody prowadzone w przestrzeni  między płytami.  Przewody stalowe prowadzone przy układaniu
równoległym w odległości co najmniej 50 cm od przewodów elektrycznych, w miejscach skrzyżowań 5 cm,  a od rur
gazowych w odległości co najmniej 0,15 cm. 
Przewody  poziome  instalacji  wody  zimnej  należy  prowadzić  poniżej  przewodów  instalacji  wody  ciepłej,  i
przewodów centralnego ogrzewania.  Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji  cieplnej.
Odległość   zewnętrznej  powierzchni  przewodu wodociągowego lub jego  izolacji  cieplnej  od  ściany,  stropu lub
podłogi powinna wynosić co najmniej:
* dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm,
* dla przewodów średnicy 32 do 50 mm – 5 cm,
* dla przewodów średnicy 65 do 80 mm – 7 cm.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Zakrycie  bruzd  lub  obudowanie  może  nastąpić  dopiero  po  wykonaniu  wszystkich  prób  i  dokonaniu  odbioru
częściowego instalacji.
Przewody prowadzone po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:
> dla przewodów średnicy do 20 mm:

- montowanych pionowo: 2,0 m, 
- montowanych poziomo: 1,5 m.

> dla przewodów średnicy 25 mm:      
* - montowanych pionowo: 2,9 m, 

- montowanych poziomo: 2,2 m.
> dla przewodów średnicy 32 mm:

- montowanych pionowo: 3,4 m, 
- montowanych poziomo: 2,6 m.

> dla przewodów średnicy 40 mm:
- montowanych pionowo: 3,9 m, 
- montowanych poziomo: 3,0 m.

> dla przewodów średnicy 50 mm:
- montowanych pionowo: 4,6 m, 
- montowanych poziomo: 3,5 m.

> dla przewodów średnicy 65 mm:    
- montowanych pionowo: 4,9 m, 
- montowanych poziomo: 3,8 m.

> dla przewodów średnicy 80 mm:      
- montowanych pionowo: 5,2 m, 
- montowanych poziomo: 4,0 m.

Przewody podejść należy mocować przy punktach poboru wody.
Przewody  mocować  do  elementów  konstrukcji  za  pomocą  uchwytów  stalowych.  Konstrukcja  uchwytów
stosowanych  do  mocowania  przewodów  poziomych  powinna  zapewnić  swobodne  przesuwanie  się  rur.  Przy
przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez
strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie
budowlanej. 
Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
* co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
* co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu
przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między
rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  materiałem  trwale  plastycznym  nie  działającym
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń
ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Przejścia przewodów przez przegrody poziome oddzielające strefy o różnych klasach zagrożenia pożarowego
należy  uszczelnić  ogniochronną  masą  uszczelniającą  CP601S  Hilti  o  klasie  odporności  pożarowej
odpowiedniej dla danych przegród (EI 60, EI 120).

5.3. Izolacja przewodów.
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Montaż izolacji należy rozpoczynać po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru.
Płaszcz osłonowy izolacji powinien być typy lekkiego, z materiału nieprzepuszczającego wody i pary wodnej, o
odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, zapewniających możliwość zwijania, kształtowania, dopasowania
do kształtu izolacji właściwej.
Otuliny, kształtki izolacyjne rurociągów i urządzeń wykonywane jako jednoczęściowe ( z nacięciem wzdłużnym,
umożliwiającym założenie  otuliny na  rurociąg)  lub  kilku  częściowe  (połówkowe,  itd.)  powinny być  dokładnie
dopasowane do kształtu izolowanego elementu.
Krawędzie styków wzdłużnych i czołowych otulin i kształtek ( w tym tzw. „zamki” przy połówkowych otulinach z
pianek  poliuretanowych)  powinny  być  ostre,  dokładnie  wykonane,  zapewniające  optymalne  złożenie  połówek
otuliny na styku wzdłużnym oraz sąsiednich otulin na stykach poprzecznych (czołowych).
Styki wzdłużne zamontowanych na rurociągu sąsiednich otulin izolacyjnych powinny być przesunięte względem
siebie – nie mogą być usytuowane na jednej linii.
Łuki  izolować  prefabrykowanymi  kształtkami  lub  segmentami,  klinami  o  wymiarach  odpowiednich  do  kąta  i
promienia gięcia łuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miękkich, elastycznych
możliwe jest izolowanie łuków prostymi odcinkami otulin lub mniejszą ilością klinów niż w izolacjach ze sztywnych
tworzyw porowatych).
Otuliny, kształtki mocować na rurociągu za pomocą opasek (taśm z tworzywa) z zapinkami, taśm tworzywowych z
klejem, lub innymi sposobami wg wymagań producenta wyrobów, stosując taką ilość opasek, która zapewni trwałość
zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji.
Zakończenia  izolacji,  jeśli  producent  nie  zaleca  inaczej,  powinny  być  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  i
ewentualnymi  uszkodzeniami  za  pomocą  rozet,  mankietów  wykonanych  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  lub
aluminiowej,  odpowiedniej  sztywności,  mocowanych  opaskami  z  taśmy aluminiowej  lub  opaskami  z  taśmy z
tworzyw sztucznych.
Izolacja przewodów: rury izolacyjne z pianki polietylenowej Thermaflex  typ Thermacompact S lub równoważne.
Mocowane za pomocą kleju lub klipsów. Grubości izolacji 6-8 mm.

5.3. Montaż armatury.
Armaturę czerpalną stojącą montować w otworach na ściankach przyborów. 
Rurki dopływowe f 10 mm łączyć z instalacją za pomocą zaworów odcinających kątowych f 10/15 mm.  
Baterie czerpalne nad zlewami  montować  0,25-0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki
przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego.
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.
Do  przyborów  (za  wyjątkiem  płuczek  ustępowych)  należy  doprowadzić  wodę  zmieszaną  w  zainstalowanym
mieszaczu  wody.  Baterie  wypływowe  -  jednouchwytowe,  bez  możliwości  regulacji  przepływu  wody  i  jej
temperatury.
Wysokość muszli ustępowych oraz wysokość zawieszenia pozostałych przyborów - wg projektu budowlanego, 
z dostosowaniem do wymagań wiekowych użytkowników.

5.4. Montaż przewodów PVC.
Połączenia  kielichowe  rur  z  PCV  typu  HT  należy  wykonywać  przy  użyciu  pierścienia  gumowego  średnicy
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.
Bosy koniec rury, zfazowany pod kątem 15-20o, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby
odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:
* 50 mm od pojedynczego umywalki, zlewozmywaka, pisuaru, wpustu podłogowego, 
* 75 mm od kilku zlewozmywaków, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych,
* 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.
Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych  przewodów kanalizacyjnych  w zależności  od  średnicy  przewodu
wynoszą:
* dla przewodu średnicy 100 mm – 2,5%,
* dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5%,
* dla przewodu średnicy 200 mm  - 1,0%.
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Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia
nie większym niż 45o.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja
uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę
pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji  co najmniej jedno
mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC dodatkowo co najmniej
jedno  takie  mocowanie  przesuwane.  Wszystkie  elementy  przewodów  spustowych  powinny  być  mocowane
niezależnie.
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
* dla rur średnicy od 50 do 110 mm – 1,0 m,
* dla rur średnicy powyżej 110 mm – 1,25 m,
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być
rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez
właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwanych.
Przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości
między czyszczakami powinny wynosić 15 m.
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną
średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:
* dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm -  do 100 mm,
* dla pionu średnicy 100mm - do 150mm.
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m.

5.5. Montaż przyborów.
Nie obudowane szafkami kuchennymi zlewozmywaki, a także umywalki i pisuary należy mocować do ściany w
sposób  zapewniający  łatwy demontaż  oraz  właściwe  użytkowanie  przyborów.  Konstrukcja  wsporcza  przyboru
sanitarnego obciążonego siła statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w
czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny.
Miski ustępowe mocować bezpośrednio na posadzce ceramicznej.
Umywalki montować na konstrukcji wsporczej (stelażu systemowym) typ Geberit lub równoważnym. 
Przybory  i  urządzenia  łączone  z  urządzeniami  kanalizacyjnymi  należy wyposażyć  w indywidualne  zamknięcia
wodne  (syfony).  Wysokość  zamknięcia  wodnego  powinna  gwarantować  niemożność  wysysania  wody z  syfonu
podczas spływania wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:
* przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach – 75 mm,
* przy wpustach podłogowych  – 50mm,
W  przypadku  szeregowego  ustawiania  umywalek  indywidualnych  odstęp  między  krawędziami  sąsiadujących
umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m.
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
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 0oC. 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.
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła , dokładnie
odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy
połączenia  przewodów  i  armatury  są  szczelne.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  urządzenie  poddać  próbie
podwyższonego  ciśnienia  za  pomocą  pompki  ręcznej  lub  urządzenia  pompowego,  przystosowanego  do
wykonywania prób ciśnieniowych. 
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. 

58



Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacją woda zimną, drugi raz wodą o
temperaturze  55oC.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić  zachowanie  się  wydłużek,  punktów  stałych  i
przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić pod ciśnieniem wodociągowym. 
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  ± 5oC. 
Pomiaru temperatury należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej
wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1oC. 
Badania szczelności kanalizacji sanitarnej powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona
jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje:
* podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
* poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 
   łączącego pion z poziomem.
Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
Odbiór  częściowy. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń sanitarnych, które zanikają w wyniku postępu robót,
jak wykonanie bruzd, przebić,  wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie
odbioru końcowego.
Wykonawstwo  izolacji  termicznej  rurociągów  i  urządzeń,  w  sytuacji  stosowania  wyrobów  izolacyjnych
wymagających stosowania płaszcza osłonowego izolacji podlega odbiorom częściowym – międzyoperacyjnym oraz
odbiorowi końcowemu.
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony przed założeniem płaszcza osłonowego izolacji.
Przy  odbiorze  częściowym  (międzyoperacyjnym)  należy  sprawdzić  zgodność  wykonania  izolacji  właściwej  z
projektem  technicznym  i  wymaganiami  niniejszych  Warunków,  w zakresie:  rodzaju  i  gatunku  zastosowanego
materiału  izolacyjnego,  grubości  izolacji,  zamocowania  izolacji  oraz  ogólnego  wyglądu  zewnętrznego
zaizolowanego elementu, odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy udziale inspektora nadzoru
realizowanej inwestycji.

Odbiór  końcowy. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej 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 i elementów urządzenia, 
* prawidłowość wykonania połączeń,
* jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
* wielkość spadków przewodów,
* odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
* prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
* prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
* prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
* prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
* prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
* zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
Wykonawstwo  izolacji  termicznej  rurociągów  i  urządzeń,  w  sytuacji  stosowania  wyrobów  izolacyjnych
wymagających stosowania płaszcza osłonowego izolacji podlega odbiorom częściowym – międzyoperacyjnym oraz
odbiorowi końcowemu.
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora,  po zamontowaniu płaszcza
osłonowego izolacji.
Podczas  odbioru  końcowego  izolacji  należy  sprawdzić  zgodność  z  projektem  w  zakresie:  rodzaju  materiału
zastosowanego  na  płaszcz  osłonowy,  zamocowania  elementów płaszcza  oraz  ogólnego  wyglądu  zewnętrznego
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zaizolowanego rurociągu czy urządzenia. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony protokołem odbioru izolacji,
sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Przepisy związane.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
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-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995   Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancja 
i oznaczenia.
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 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania
PN-B-02431-1:1999  Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
Wymagania.
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INSTALACJA
 CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

ST 10
Kod CPV: 45 331 100-7

1.  Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac przy istniejącej instalacji c.o. w obrębie pomieszczenia przewidzianego do remontu.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niej wymienionych robót:
- wymiana istniejących grzejników członowych i rurowo - żebrowych na płytowe,
- wymiana części rur technicznie zużytych,
- wymiana zaworów oraz rur przyłącznych stalowych łączonych do pionów przez spawanie,
- dokonanie próby szczelności grzejników po powtórnym zamontowaniu,
- regulacja działania instalacji.
1.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. 
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Arkady, Warszawa 1988.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych., Polskimi Normami. oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiały.
Zawory grzejnikowe nie mogą pochodzić z demontażu elementów istniejących.
Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór  techniczny materiałów powinien  być  dokonywany według  wymagań  i  w sposób  określony aktualnymi
normami.
2.1. Przewody.
Istniejące podstawowe przewody stalowe zasilające instalację nie ulegają zmianie.
2.2. Grzejniki.
Istniejący grzejniki zostaną wymienione na wskazane w dokumentacji technicznej.
2.3. Armatura.
Zawory grzejnikowe będą wymienione wg wskazań w projekcie budowlanym.
2.4. Izolacja termiczna.
Izolacja ciepłochronna rurociągów – wg opisu w projekcie wykonawczym.

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

4. Transport i składowanie.
4.1. Rury.
Specjalne potrzeby transportowe nie występują.

61



4.2. Grzejniki.
Samochody dostawcze do 0,9 t.
4.3. Armatura
Samochody dostawcze do 0,9 t.
4.4. Izolacja termiczna
Samochody dostawcze do 0,9 t.

5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty demontażowe.
* Kolejność wykonywania robót:
- opróżnienie zładu c.o. z czynnika grzewczego,
- demontaż grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi,
- odcinanie rur przyłącznych,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
5.2. Montaż rurociągów.
Wymiana istniejących w zakresie określonym przedmiarem robót.
5.3. Montaż grzejników.
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej  do powierzchni ściany lub wnęki.
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 15 cm
* Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
- zawieszenie grzejnika,
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi oraz z zaworami.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku
nie  następowały żadne naprężenia.  Niedopuszczalne  są  działania  mogące  powodować deformację  grzejnika  lub
zniszczenie powłoki lakierniczej.
5.4. Montaż armatury i osprzętu.
Zamontować zawory regulacyjne na zasilaniu oraz odcinające na powrocie czynnika grzewczego.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji.
Instalacja musi być poddana próbie szczelności.
Przed  przystąpieniem do  badania  szczelności  należy  instalację  podlegającą  próbie  (lub  jej  część)  kilkakrotnie
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o
jakości zgodnej z PN-93/C04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody",
lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej O°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze
w instalacji  na  poziomie  dolnej  krawędzi  nie  powinno  przekraczać  10  barów.  Próbę  szczelności  w instalacji
centralnego  ogrzewania  należy przeprowadzić  zgodnie  z  "Warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani
roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych - w miarę
możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.
Nie występuje.

6. Kontrola jakości robót.
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* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót  zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe'.
* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli  wszystkie wymagania dla danej  fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7. Odbiór robót.
Odbioru robót należy dokonać jednorazowo po zamontowaniu wszystkich uprzednio zdemontowanych grzejników,
sprawdzając szczelność połączeń i sprawność grzejną elementów. W przypadku dokonywania odbioru poza sezonem
grzewczym, należy dokonać prób szczelności na zimno a próbę instalacji na gorąco przełożyć na początek okresu
grzewczego.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania, oraz przydatność robót i
elementów do prawidłowego montażu.

8. Obmiar robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST  "Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".

10. Przepisy związane.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6.
* PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
* PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania.
* PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
* PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ST 11

Kod CPV: 45 315 600-4

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 
Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wymianą wewnętrznej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-socjalnego na parterze bloku sportowego.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" 
Elementy instalacji podano w projekcie budowlanym - Instalacje elektryczne i w przedmiarze robót do kosztorysu
inwestorskiego..
Składowanie materiałów.
Rury  instalacyjne  sztywne  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w
temperaturze nie niższej niż – 15 oC i nie wyższej niż 25 oC - w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od
urządzeń grzewczych.
Rury instalacyjne  karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak  wyżej  lecz  w kręgach
zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.
Składowanie przewodów i kabli powinno być zgodne z następującymi warunkami:
* kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w 
   kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,
* bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo,
* końce przewodów i kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych    i odpowiednio
ogrzewanych.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" .
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne"
Transport elementów instalacji elektrycznej.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na
pochylniach  należy  przestrzegać  aktualnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  przy  załadunku,
transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
W czasie  transportu,  załadunku i  wyładunku oraz  składowania  aparatury elektrycznej  i  urządzeń  rozdzielczych
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:
* transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
   wewnątrz ładowni; 
* na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 
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   oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki 
   zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
   Transport kabli i przewodów należy dokonać z zachowaniem warunków:
* kable i przewody należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli i przewodów w kręgach jeżeli 
   masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5°C, przy czym wewnętrzna średnica 
   kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,
* zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami 
   na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,
* zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,
* umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu,
   swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST części
budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych 
z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów i
przepustów.
5.2. Roboty instalacyjno-montażowe.
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( nośnych) dostarczanych
oddzielnie,  należy  konstrukcje  te  mocować  do  podłoża  w sposób  podany  w dokumentacji  lub  wynikający  z
technologii montażu danego urządzenia.
W  przypadku  mocowania  konstrukcji  za  pomocą  kotew  osadzonych  w  betonie  montaż  urządzeń  na  takich
konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu.
Niezbędne przepusty i  kotwy (śruby)  do mocowania osłon przewodów, dochodzących do  urządzeń ,  zaleca się
mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. Szafy i tablice
rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu
ramę dolną urządzenia przykręcić do tych kształtowników.
W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy,
należy  umieścić  śruby  kotwiące  w przewidzianych  do  tego  celu  otworach  w konstrukcji  urządzenia,  założyć
podkładki i  nakrętki,  a  następnie zalać  śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki  na śrubach kotwiących
należy dokręcić do oporu.
W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą 
kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków.
Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu.
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w 
podłożu w sposób jak wyżej.
Po ustawieniu urządzenia należy:
* w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze,
* zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
   założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,
* dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
* założyć osłony zdjęte w czasie montażu.
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką.
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających 
numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne 
połączenia ochronne. 
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 
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6.1. Zakres kontroli.
Wykonawca  musi  przewidzieć,  że  poszczególne  etapy  wykonanych  przez  niego  prac  będą  na  jego  koszt
kontrolowane przez odpowiednie służby inwestora.
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt 
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,
- wewnętrzne linie zasilające wlz,
- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,
- układy zasilania obwodów pomocniczych,
- układy sygnalizacji i sterowania,
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:
* pomiary rezystancji  izolacji   (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania). Pomiary należy wykonać 
   induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z  
   przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΩ dla instalacji 230 V i 0,5 MΩ dla instalacji 400 V;
   pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 
   1 MΩ,
* pomiar kabli zasilających,
* pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć 
instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:
- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;
- silniki obracają się we właściwym kierunku.
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

6.2. Próby odbiorcze. 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele  Inwestora  w obecności  wykonawcy przeprowadzają  kontrole,  sprawdzenia  i  próby  instalacji  i
ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas gdy w/w. sprawdzian (w razie
potrzeby powtórzony) jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin
gotowości instalacji do odbioru końcowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:
* instrukcje pracy i obsługi urządzeń, dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
* szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki 
   przeprowadzonych badań i pomiarów,
* atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń , przewodów i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje
i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora  o  zakresie obmierzanych robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
pisemnych zaleceń Inwestora.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością w czasie określonym w umowie lub ustalonym
przez Wykonawcę i Inwestora.
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ważnego świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów 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.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie
badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
Końcowego odbioru dokonuje Inwestor - użytkownik, który ustala komisję odbioru z wykonawców, odpowiednich
służb technicznych, p-poż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących.
Komisja odbioru powinna:
* zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
* dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z 
   otrzymaną dokumentacją i przepisami,
* sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z 
   przedstawionymi dokumentami,
* ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji,
* sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.
Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel
wykonawcy  przeszkoli  personel  w  zakresie  budowy  urządzeń,  ich  pracy,  ustawienia  wszystkich  elementów
sterowania,  bezpieczeństwa i  kontroli.  Przedstawiciel  wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje
niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

9. Przepisy związane
Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami
sztuki budowlanej.
Urządzenia,  sposób  ich  doboru  i  parametry  instalacji  będą  zgodne  z  międzynarodowymi  wytycznymi  IEC.
Urządzenia  będą  zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  zabezpieczenia  urządzeń  przed  wpływem  obcych  pól
elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE.

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk.

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

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

67



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

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

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

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

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

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

PN-IEC- 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych.

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

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

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

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

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

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

PN-IEC- 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

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

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

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

PN-IEC-60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy.
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PN-IEC- 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

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

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 61024-1 :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-IEC-61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik 
Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń 
piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem eIektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
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USUWANIE GRUZU, ODPADÓW.
ST 12

Kod CPV: 45 111 220-6

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z modernizacją pomieszczeń sanitarno – socjalnych w poziomie parteru Bloku Sportowego Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  wykonania i  odbioru robót  usuwania i  wywozu
odpadów porozbiórkowych związanych z rozbiórką niektórych elementów w/w budynku  w zakresie rzeczowym
określonym  przedmiarem  robót,  stanowiącym  integralny  składnik  materiałów  przetargowych  dotyczących
przedmiotowego zadania  t.j:
- wywiezienie gruzu i innych odpadów porozbiórkowych  na odległość do 12,0 km.

1.3. Określenia podstawowe.
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji zgodne są z dokumentacją przetargową zadania oraz  ze 
Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne".

2. Materiały.
Materiały podstawowe w tym asortymencie robót nie występują.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót  zgodnie 
    z założoną jakością.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne".
Sprzęt do robót  musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii wykonywania prac.
Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narzędzi nie może wpływać niekorzystnie na jakość przedmiotowych
prac.

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wymagania ogólne  dotyczące środków transportowych podano w STO „Wymagania ogólne".
Do  transportu  materiałów rozbiórkowych  stosować  należy  samochody  skrzyniowe  oraz  inne  środki  transportu
dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robót.
Aktualna dzienna ilość powstałego gruzu oraz wielkość miejsca do składowania odpadów determinować będzie ilość
i wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi realizowanych prac.
Dobór  środków  transportowych  należy  do  wykonawcy,  działającego  w  porozumieniu  z  inspektorem  nadzoru
Zamawiającego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Zaleca się realizację prac budowlanych w okresie przerwy w działalności placówki szkolnej - np. wakacje.
Wykonawca ma obowiązek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, przedstawić harmonogram 
realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia dokonane w trakcie realizacji prac.
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone inne elementy sąsiednich obiektów.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód będą obciążać wykonawcę robót.
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5.1. Czynności wstępne.
Nie przewiduje się wykonywania żadnych czynności wstępnych.
5.2. Czynności podstawowe.
Roboty za i wyładunkowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami inspektora
nadzoru oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego w obrębie wykonywania robót
rozbiórkowych oraz prac załadunkowych.
Zaleca się dokonywania bieżącego wywozu elementów rozbiórkowych z uwagi na uciążliwości dla otoczenia oraz
ograniczoną ilość miejsca na składowanie odpadów.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzania stałej  kontroli  jakości  robót  polegającej  na wizualnej  ocenie
kompletności i jakości ich realizacji.
Kontroli  podlega  również  sprawdzenie  sposobu  bezpiecznego  składowania  materiałów  rozbiórkowych,
systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporządkowanie terenu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne".
Podstawową jednostkę obmiaru dla wywozu gruzu i materiałów rozbiórkowych jest 1 m3.
Pozostałe jednostki wynikają z przedmiaru robót stanowiącego integralną część dokumentacji przetargowej.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne".

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace towarzyszące mogące
wystąpić  przy  robotach  podstawowych  muszą  być  wliczone  w cenę  jednostkową  wyrobu  proponowaną  przez
wykonawcę w swej ofercie.
Rozliczenia dodatkowe – tylko za akceptacją Inspektora Nadzoru (w uzasadnionych przypadkach).

10. Dokumenty odniesienia.
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w STO „Wymagania ogólne".
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ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
WENTYLACJA MECHANICZNA

ST 13
Kod CPV: 45 300 000-6

1. Wymagania ogólne.
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową instalacji wentylacji dla zespołu pomieszczeń sanitarnych na parterze w budynku sportowym 
w Zespole Szkół Zawodowych w Olesnicy ul. Wojska Polskiego 67
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Podstawowe określenia

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu
budowlanego.

[2] Aprobata techniczna Pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,  dopuszczająca  do  stosowania
w budownictwie,  wymagana dla wyrobów,  dla których nie ustalono Polskiej  Normy.
Zasady  i  tryb  udzielania  aprobat  technicznych  oraz  jednostki  upoważnione  do  tej
czynności określone są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów.

[3] Atest Świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i  bezpieczeństwa
użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje  państwowe  i  specjalistyczne
placówki naukowo-badawcze.

[6] Bezpieczeństwo realizacji
robót budowlanych

Zgodne  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót  budowlanych,  ale  także
prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.

[7] Budowa Wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,
rozbudowa nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[8] Budowla Każdy  obiekt  budowlany  niebędący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury,  jak:   drogi,  mosty,  maszty antenowe,  instalacje  przemysłowe,
sieci uzbrojenia terenu.

[9] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[11] Dokładność wymiarów Zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi  założeniami  lub
z dokumentacją techniczną.

[12] Dokumentacja budowy Ogół  dokumentów  formalno-prawnych  niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.
Dokumentacja obejmuje:
 zgłoszenie przystąpienia da wykonania robót remontu budynku wraz z załączonym

projektem budowlanym obejmującym projektowany zakres robót
 dziennik budowy
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych
 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
 operaty geodezyjne
 książki obmiarów

[13] Dziennik budowy Urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących  w toku  wykonywania  robót.  Dziennik  budowy wydawany jest  przez
właściwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robót Wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje,  bądź  stany  wznoszonego
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

[17] Inspektor nadzoru 
budowlanego

Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  wykonywaniem
technicznego  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów
Budownictwa.

[18] Inwestor Osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca
swoje środkfinansowe na realizację zamierzonego zadania.

[19] Kierownik budowy Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  bezpośrednim
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych,
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów
Budownictwa.
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[21] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub  procesu technologicznego pod kątem jego zgodności  z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową.

[22] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału,
narzutów kosztów pośredn ich i zysku.

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

[24] Kosztorys ślepy Opis  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  z  zestawienie  materiałów
podstawowych.

[25] Kosztorys 
powykonawczy

Sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-wartościowe  zadania
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robót.

[27] Nadzór autorski Forma kontroli,  wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robót budowlanych. polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami
projektu orawskazywaniu i akcęptacjj rozwiązań zamiennych.

[28] Nadzór inwestorski Forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej
inwestycji.

[29] Norma zużycia Określa technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.

[30] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

[33] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.

[35] Polska Norma (PN) Dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem technicznym  i  ekonomicznym
najistotniejsze  cechy przedmiotów.  Normy w budownictwie  stosowane  są  m in.  do
materiałów  budowlanych,  metod,  technik  i  technologii  budowania  obiektów
budowlanych.

[38] Projektant Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu
budowlanego  inwestycji,  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,
będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych.

[40] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania
zapłaty.

[41] Przedmiar Obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu

[42] Przepisy techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz wykonawcze warunki użytkowania obiektów budowlanych.

[43] Roboty budowlano-
montażowe

Budowa, a także prace polegające na montażu, modemizacji, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego

[44] Roboty zabezpieczające Roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już  wykonanych  lub  będących
w trakcie  realizacji  robot  inwestycyjnych.  Konieczność  wykonania  robót
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych  przejść  dla  pieszych  lub  wjazdów,  zadaszeń  lub  wygrodzeń,
odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić
na obiekcie  w chwili  podjęcia  przez inwestora  decyzji  o  przerwaniu  robót  na czas
dłuższy,  a  stan  zaawansowania  obiektu  wymaga wykonania  tych  robót  dla  ochrony
obiektu  przed  wpływami  atmosferycznymi  lub  dla  zapobieżenia  wypadkom  osób
postronnych.

[45] Roboty zanikające Roboty budowlane,  których  efekty są  zakrywane  w trakcie  wykonywania  kolejnych
etapów budowy. 

[48] Wada techniczna Efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie  technologicznym
powodujący ograniczenie  lub  uniemożliwienia  korzystania  z wyrobu zgodnie  z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

[49] Zadanie budowlane Część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub
technologiczną  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji
technologiczno-użytkowych.  Zadanie  budowlane  może polegać  na  wykonaniu  robót
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[51] Znak bezpieczeństwa Prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i  wyrobom,  które  uzyskały
certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
1.4.1. Lokalizacja
Lokalizację zamierzenia projektowego przewidziano w m. Oleśnica ul. Wojska Polskiego 67
1.4.2. Założenia programowo funkcjonalne
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Projekt zakłada montaż nowych instalacji zgodnych z  aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz standardami
technicznymi.
1.5. Zakres robót objętych specyfikacjami
NAZWA  I  KOD  wg.  CPV:  45300000-0  Roboty  instalacyjne  w  budynkach,  45400000-1  Roboty
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.6.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

 Projekt budowlany  wentylacji
 Projekt wykonawczy wentylacji
 Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw.

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z Dokumentacją Projektowa,
Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Do  obowiązków Wykonawcy Robót  należy przed
przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakości  (PZJ),  w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości  techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2.1.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

 Kierownik robót budowlano- montażowych w branży sanitarnej musi posiadać uprawnienia do pełnienia
samodzielnej  funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robót w tej specjalności i  być
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – rozbiórkowo -
montażowymi.

2.2. Materiały
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych
przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, oznakowane znakiem budowlanym „B” lub 
oznaczeniem CE. Materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest PZH.
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów

 Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczącego  proponowanego
źródła  zakupu,  wytwarzania,  zamówienia  lub  wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie  świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

 Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
tego źródła uzyskają zatwierdzenia.

 Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
robót.

2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót,  niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

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

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
2.2.4. Wariantowe zastosowanie materiałów
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa lub  ST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed  użyciem materiału,  albo  w okresie  dłuższym, jeżeli  to  będzie wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany bez  zgody
Inspektora Nadzoru.
2.3. Sprzęt
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 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko 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 dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

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

 Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

2.4. Transport
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.
 Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi

w Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru.  w  terminie  przewidzianym
Kontraktem.

 Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu
budowy.

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

2.5. Wykonanie robót
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  wymaganiami  ST.
Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  w  wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

 Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów Robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

 Polecenia Inspektora nadzoru 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.

2.6. Kontrola jakości
2.6.1. Program Zapewnienia Jakości

 Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

 Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
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 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
Robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
 sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
 sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzenia  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót
 Celem kontroli Robot 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, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów i Robot.

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

 Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów i  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 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 rzetelność wyników
badań Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do  Robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
2.6.3. Badania i pomiary

 Wszystkie  badania  i  pomiary 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.

2.6.4. Raporty z badań
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi

z Inspektorem Nadzoru.
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub

innych przez niego zaakceptowanych.
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2.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
 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.

2.7. Dokumenty budowy
2.7.1. Dziennik Budowy.

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

 Zapisy  w  dzienniku  Budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

 Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi  numerami
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

 Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 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 i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),
 daty wstrzymania Robót z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody i  temperatury 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 materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.
 Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
 Decyzje  Inspektora  Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  Projektant nie jest

jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
2.7.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
2.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne,  atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w formie  uzgodnionej  z  Inspektorem  Nadzoru.  Dokumenty te  stanowią
załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
2.7.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

 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.

2.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

2.8. Obmiar robót
2.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

 Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia

Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według
instrukcji Inspektora Nadzoru.

 Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  płatności  na  rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2.8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
 Długości i odległości miedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż

linii osiowej.
2.8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

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

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

2.8.4. Czas przeprowadzania obmiaru
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
 Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
 Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
 Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w sposób  zrozumiały

i jednoznaczny.
 Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  uzupełniane  będą  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.9. Odbiór robót
2.9.1. Rodzaje odbiorów
W zależności  od ustaleń odpowiadających  ST,  Roboty podlegają  następującym etapom odbioru,  dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu..
 Odbiorowi częściowemu.
 Odbiorowi końcowemu.
 Odbiorowi ostatecznemu.

2.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
 Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

 Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami.

2.9.3. Odbiór częściowy

78



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
2.9.4. Odbiór końcowy Robót

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości
i wartości.

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę
wpisem  do  Dziennika  Budowy i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora
Nadzoru.

 Odbiór  końcowy Robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia
potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.

 Odbioru  końcowego Robót  dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności  Inspektora
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i 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,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i
ustali nowy termin odbioru końcowego.

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.

2.9.5. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  końcowego  odbioru  Robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
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 Zanikających i ulegających
zakryciu,
 ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
 sprawozdanie techniczne,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
 zakres i lokalizację wykonanych Robot,
 wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robot,
 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 uzupełniających wyznaczy komisja.

2.9.6. 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.
2.10. Podstawa płatności
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2.10.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena i zasady zawarte w umowie między Zamawiającym i Wykonawcą.

2.11. Przepisy związane - Normy
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. Instalacja wentylacji 
3.1. WSTĘP
3.1.1 Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wentylacją
mechaniczną.
6.1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
6.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej:

• montaż urządzeń wentylacyjnych,
• montaż kanałów wentylacyjnych i armatury,
• próby i rozruch instalacji wentylacji.

6.1.4 Określenia podstawowe.
Jak w części ogólnej
6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny być wykonane zgodnie
z Polskimi Normami. Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych,
przepisów i regulacji terenowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę
pracy.
6.1.6 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

 Materiały  z  których  wykonywane  są  wyroby  stosowane  w  instalacjach  wentylacyjnych  powinny
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

 Stopień  zabezpieczenia  antykorozyjnego  obudów  urządzeń  powinien  odpowiadać  co  najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok
ochronnych.

 Szczelność  połączeń  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub
wymiany.

 Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  powinno  być  wykonane  z  uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
 Urządzenia  i  elementy  instalacji  wentylacyjnych  powinny  mieć  dopuszczenia  do  stosowania  w

budownictwie.
6.2. MATERIAŁY
Przewody wentylacyjne wykonane z następujących materiałów:
- Kanały z blachy stalowej Spiro oraz prostokątne typ AI
- Urządzenia i armatura wg przedmiaru
6.3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  warunkach  kontraktu  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie
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przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska,  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to
wymagane  przepisami.  Wariantowe  użycie  sprzętu  jest  możliwe gdy  przewiduje  taki  przypadek  dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
6.4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Zamawiającego  w terminie  przewidzianym
umową.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów   ruchu
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
6.5. WYKONANIE ROBÓT
6.5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Wykonawca
jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie, dokumentacji  projektowej  i  w ST,  a  także w przepisach szczegółowych.  Polecenia
Inspektora Nadzoru 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.
6.5.2. Kolejność robót
-     czynności przygotowawcze
- ustalenie z generalnym wykonawcą harmonogramu kolejności prac montażowych 
- warsztatowe przygotowanie kanałów i elementów wentylacji i klimatyzacji
-     montaż elementów wentylacji i klimatyzacji zgodnie z ustalonym harmonogramem kanały
      wentylacyjne, izolacje kanałów, elementy p.poż
- dostawa i montaż wentylatorów oraz centrali nawiewnej
- wykonanie prób szczelności układu kanałów wentylacyjnych - dostawa i montaż elementów układu zasilania i
sterowania układu AKPiA
- dostawa i montaż elementów nawiewno - wywiewnych - elementy montowane po wykonaniu przez generalnego
wykonawcę prac wykończeniowych (malowanie, płytkownie ścian i sufitów)
- uprzątniecie placu budowy w zakresie wentylacji 
- rozruch i regulacja układów wentylacji (regulacja central wentylacyjnych,  kratek wentylacyjnych)

- przekazanie Użytkownikowi instalacji  wentylacji  z kompletem dokumentacji  oraz  przeprowadzenie szkolenia
odnośnie eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń
UWAGA:
1. Szczegółowy zakres prac jest wyszczególniony w opracowaniu projektu wykonawczego
2.  Podczas  wykonywania  prac  należy  koordynować  i  korygować  prace  innych  branż  związane  z  układem
wentylacji, , i AKPiA tzn.
- wykucie otworów pod wentylację oraz układów  wyrzutni i czerpni
- wykonanie układów zasilania elektrycznego i zdalnego sterowania
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia.
6.5.3. Wykonanie.

 Powierzchnie  przewodów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań  i  wgnieceń.  Materiał  powinien  być
jednorodny,  bez  wżerów, wad walcowniczych itp.  Powierzchnie  pokryć  ochronnych nie  powinny mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-76001.
 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434.
 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

6.5.4. Montaż przewodów
 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości  umożliwiającej
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szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna
wynosić co najmniej 100 mm.

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej
grubości  przegrody  powinny  być  obłożone  wełną  mineralną  lub  innym  materiałem  elastycznym  o
podobnych właściwościach.

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób
nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i  poprzeczne,  a  w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporność na przenikanie wilgoci.

 Izolacje  cieplne  nie  wyposażone  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników  atmosferycznych  powinny  mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

 Materiał  podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję  w miejscu
zamontowania.

 Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być  odpowiednia  do  materiału  konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

 Odległość  między  podporami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z  uwzględnieniem  ich
wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  tak  aby  ugięcie  sieci  przewodów  nie  wpływało  na  jej
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

6.5.5. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c)  elementów  instalacji  nie  zamocowanych  niezależnie  zamontowanych  w  sieci  przewodów,  np.  tłumików,
przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.

 Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć  współczynnik
bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy  plastyczności  pod  wpływem
obliczeniowego obciążenia.

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia
oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu  poziomego  nie  przekraczało  0,4  %  odległości  między  zamocowaniami  elementów
pionowych.

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy  plastyczności  pod  wpływem
obliczeniowego obciążenia.

 W  przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby  urządzenia  i  elementy  w  sieci  przewodów  mogły  być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

 W  przypadkach  oddziaływania  sił  wywołanych  rozszerzalnością  cieplną  konstrukcja  podpór  lub
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań
powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem  podkładek  z  materiałów  elastycznych  lub
wibroizolatorów.

6.5.6 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
6.5.7. Czyszczenie instalacji  powinno być  zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
6.5.8 Wentylatory i centrale nawiewne

 Sposób zamocowania wentylatorów/ central nawiewnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań  na  konstrukcję  budynku  przez  stosowanie  dedykowanych  podstaw  oraz  na  instalacje  przez
stosowanie łączników elastycznych.

 Amortyzatory  pod  wentylator  należy  rozmieszczać  w  taki  sposób,  aby  środek  ciężkości  wentylatora
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znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
 Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników elastycznych  powinny być  zgodne  z  wymiarami  i  kształtem

otworów wentylatora.
 Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100≤L≤ 250 mm.
 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas

pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
 Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

 Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów
wentylatora.

6.5.9 Typy urządzeń wentylacyjnych
Należy  stosować  wentylatory  kanałowe   wyposażone  w  akcesoria  montażowe  oraz  regulator  wydajności.
Wentylatory muszą odpowiadać następującym wymaganiom:

l.p
nazwa

urządzenia Vn Vw dP
moc

nagrzewnicy
parametry

elektryczne
moc

akustyczna

m3/h m3/h Pa kW dB(A)

1
centrala 
nawiewna N1 1035 - 300 15

P=300W;
230/50/1

52
(obudowa)

2
Wentylator 
wywiewny W1 - 985 250 -

P=250W;
230/50/1

60
(obudowa)

3
Wentylator 
wywiewny W2 - 50 150 -

P=30W;
230/50/1

50
(obudowa)

6.5.10 Wywiewniki.
Stosować kratki wywiewne z przepustnicami oraz zawory powietrzne.
6.5.11 Nawiewniki
Stosować kratki nawiewne z przepustnicami oraz zawory powietrzne. W wybranych drzwiach zamontować kraty 
przewałowe lub wykonać podcięcia.

6.5.12 Pozostałe elementy wentylacyjne
Na  instalacji  nawiewnej  i  wywiewnej  zastosować  tłumiki  akustyczne.  Wentylatory  wyposażyć  w przepustnice
zwrotne. Centralę nawiewną połączyć przez króćce elastyczne.
6.5.13 Elementy instalacji grzewczej
Stosować rurociągi stalowe spawane DN25. Instalacje zaizolować otulinami PUR w płaszczu. Zastosować pompę
obiegową  elektroniczną  (G=0,7m3/h,  dP=20  kPa)  oraz  zawór  trójdrogowy  mieszający  DN25  kVs=10m3/h.
Dodatkowo zastosować zawory odcinające kulowe mosiężne, zawory zwrotne oraz odpowietrzniki.

6.6 BADANIA I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane
z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a)  Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  projektową,  zarówno  w  zakresie
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
W szczególności należy wykonać następujące badania:
6.6.1. Badanie ogólne
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
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g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
6.6.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
znamionowej
6.6.3. Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
6.6.4. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba użytkowników;
e) Czas działania;
f) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
h) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
i) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
6.6.5. Wykaz dokumentów inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c)  Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  połączeń  elektrycznych  i  schemat  rurociągów  (schemat
oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;
e)  Dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  zainstalowanych  urządzeń  i  elementów  (w  tym
certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy) .
6.6.6. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a)  Raport  potwierdzający  prawidłowe  przeszkolenie  służb  eksploatacyjnych  (jeśli  istnieją)  w zakresie  obsługi
instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu   zużyciu w eksploatacji;
e)  Wykaz  elementów składowych  wszystkich  urządzeń  regulacji  automatycznej  (czujniki,  urządzenia  sterujące,
regulatory, styczniki, wyłączniki);
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
6.7. KONTROLA DZIAŁANIA
Celem kontroli  działania  instalacji  wentylacyjnej  jest  potwierdzenie  możliwości  działania  instalacji  zgodnie  z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak wentylatory zostały prawidłowo
zamontowane i działają efektywnie.
6.7.1. Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: a) Próbny ruch całej
instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków   eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e) Określenie strumienia powietrza na każdym wywiewniku; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;

84



g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
h) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
6.7.2. Procedura prac
Wymagania ogólne
Kontrola  działania powinna postępować w kolejności  od pojedynczych urządzeń i  części  składowych instalacji,
przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny
być  doprowadzone  do  określonych  warunków  pracy  (np.  ogrzewanie/chłodzenie,  użytkowanie/nieużytkowanie
pomieszczeń,  częściowa  i  pełna  wydajność,  stany  alarmowe  itp.).  Powyższe  powinno  uwzględniać  blokady  i
współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków,
dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji.
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające
poleganie  na  wskazaniach  elementów  regulacyjnych  i  innych  pośrednich  wskaźnikach.  W  celu  potwierdzenia
prawidłowego  działania  urządzeń  regulacyjnych  należy  również  obserwować  zależność  między  sygnałem
wymuszającym  a  działaniem tych  urządzeń.  Działanie  regulatora  sprawdza  się  przez  kilkakrotną  zmianę  jego
nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to
wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji
jako całości.
Zakres ilościowy sprawdzenia działania instalacji określono w punkcie 4.3.2. W czasie kontroli działania instalacji
należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji 
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
Kontrola działania sieci przewodów
s) Dostępność do sieci przewodów.
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
6.8. POMIARY KONTROLNE
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane
zgodnie z wymaganiami.
6.8.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tablicy 4:
                                                                                                                 Tablica 4
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie

Parametry

Pobór
prądu
silnika

Strumień
objętości
powietrza
*)

Tempe
ratura
powiet
rza
**)

Opór
przepł
ywu
powiet
rza

Strumień
objętości
powietrz
a
nawiewn
ego  i
wywiewn
ego

Temperatu
ra
powietrza
nawiewne
go  **)  i
temperatur
a
powietrza
w
pomieszcz
eniu

Wilg
otnoś
ć
powie
trza

Pozio
m
dźwię
ku A
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Funkcje instalacji

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2

(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2

(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2

(F) M/D
1 1 1 1 2 2 1 2

(F) MD

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2

(F) HM/HD/CM/CD

1 1 1 1 2 1 1 2(F) HCM/MCD/CHD/HMD

(F) HCMD

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli

*) powietrze zewnętrzne, nawiewne i  wywiewne
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie
0 – pomiar nie jest konieczny
1 – wykonać w każdym przypadku                          
2 – wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie
(F) – filtracja (jeżeli występuje)                    M – nawilżanie
C – chłodzenie                                               Z – bez żadnego procesu 
termodynamicznego
D -  osuszanie                                                H – ogrzewanie

6.8.2. Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Przed  rozpoczęciem pomiarów kontrolnych  należy określić  położenie  punktów pomiarowych,  uzgodnić  metody
pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej  jeden punkt pomiarowy;
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie
przebywania  ludzi  i  w  miejscach,  w  których  oczekuje  się  występowania  najgorszych  warunków.  Czynniki
wpływające  na  jakość  powietrza  wewnętrznego  oraz  strumienie  objętości  powietrza,  charakterystyki  cieplne,
chłodnicze i  wilgotnościowe,  charakterystyki  elektryczne i  inne wielkości  projektowe powinny być  mierzone w
warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które
powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów
Parametr Niepewność *)
Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ± 20%
Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15%
Temperatura powietrza nawiewnego ± 2 0C
Wilgotność względna ±  15  %  wartości  mierzonej

wilgotności względnej
Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 0C
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dBA
*) Wartości  niepewności  pomiarów zawierają  dopuszczalne odchyłki  od wartości  projektowych jak  również
wszystkie błędy pomiarowe

Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być one określone
w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów instalacji wymagają mniejszych
niepewności, to należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji
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powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewnościami.
Pomiary specjalne
W  przypadku,  gdy  pomiary  kontrolne  nie  są  wystarczające  do  zweryfikowania  jakości  działania  instalacji  z
wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne.
Program pomiarów specjalnych,  mierzone  parametry,  przyrządy  pomiarowe  i  punkty pomiarowe  powinny być
uzgodnione w odrębny sposób.  Uzgodnienia  powinny także obejmować dopuszczalną  niepewność otrzymanych
wyników. Uzgodnienia te powinny być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji.
Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami instalacji.  Jeśli nie,
należy o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pomiary  specjalne  mogą  być  ograniczone  do  określonych  urządzeń  lub  elementów  instalacji.  W  pewnych
przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do obliczeniowych letnich i zimowych.
Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać 
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnionych warunków 
powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, 
np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.
6.9  ZAKRES  NIEZBĘDNYCH  USTALEŃ  W  UMOWIE  MIĘDZY  INWESTOREM  A  WYKONAWCĄ
INSTALACJI
 W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać następujące
ustalenia:
a) Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
określenie  zakresu  procedur  kontrolnych  (np.  tolerancji,  metod  pomiarowych  itd.)  jak  również  ewentualne
odstępstwa i zmiany;
b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem
protokołu z badań;
c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 
d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki
pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń);
e)Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi (wg tablicy 5);
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych; 
g)  Niezbędne  działania  w  przypadku  nieodpowiednich  wyników  badań  (np.  powtórzenie  badań  po  naprawie
instalacji).
Urnowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczb ( urządzeń, które powinny być zamontowane (np.
przez powołanie sit( na projekt techniczny instalacji).
Sprawdzenie  kompletności  instalacji  powinno  być  przeprowadzone  na  podstawie  zestawienia  zainstalowanych
urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne
poszczególnych urządzeń są przedmiotem urnowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom.
6.10 BADANIA I ODBIORY URZĄDZEŃ
Badania i odbiory dla urządzeń wg Certyfikatów i wytycznych dostawcy
6.11. OBMIAR ROBÓT.
6.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją Projektową i specyfikacją
techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z
częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
6.11.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  musi  zyskać  akceptację
Zamawiającego.  Jeżeli  sprzęt  wymaga  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacyjne.
6.11.3 Ilość jednostek
Jak w przedmiarze robót
6.12. ODBIÓR ROBÓT
Roboty będą podlegać następującym etapom:
- odbiór zabezpieczeń
- odbiór robót zanikowych (np. instalacje wentylacji zakrywane przegrodami budowlanymi),
- odbiory częściowe robót i urządzeń,
- odbiór końcowy.
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za
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wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny.
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6.13. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w części ogólnej 
6.14. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE ROZPORZĄDZENIA I NORMY
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. D. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.l190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. D. Nr 75/02 poz. 690) 
PN-EN  1505:2001  Wentylacja  budynków -  Przewody proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy   o  przekroju
prostokątnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
kołowym - Wymiary
PN-B-014ll: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706: l 999 /Az1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-B-03434:1999    Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996    Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania
PN-B76002:1976     Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN  1751:2001  Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  -  Badania  aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1886:2001     Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne
ENV 12097:1997   Wentylacja  budynków -  Sieć  przewodów -  Wymagania  dotyczące  części  składowych  sieci
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
PrPN-EN 12599  Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236   Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania wytrzymałościowe.

88


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	WYMAGANIA OGÓLNE
	ST0
	[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych]
	1. WSTĘP.
	Okładziny z płytek ceramicznych
	45 431 200-9
	ST 8
	Wewnętrzne instalacje c.o
	45 331 100-7
	ST 11
	Wewnętrzne instalacje elektryczne
	45 315 600-4
	ST 12
	ST 13
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

	2. Materiały.
	3. Sprzęt.
	4. Transport.
	5. Wykonanie robót.
	6. Kontrola jakości robót.
	6.2. Zasady kontroli jakości robót.
	6.3. Pobieranie próbek.
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
	6.4. Badania i pomiary.
	6.5. Raporty z badań.
	6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
	6.7. Certyfikaty i deklaracje.
	6.8. Dokumenty budowy.
	[2] Książka obmiarów.
	[3] Dokumenty laboratoryjne.
	[4] Pozostałe dokumenty budowy.
	[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
	7. Obmiar robót.
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
	7.4. Wagi i zasady wdrażania.
	8. Odbiór robót.
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
	8.3. Odbiór częściowy.
	8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).
	8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
	8.5. Odbiór pogwarancyjny.
	9. Podstawa płatności.
	9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
	10. Przepisy związane.
	ST1
	Kod CPV: 45 111 100-9

	3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie
	z założoną jakością.
	ST2
	Kod CPV: 45 262 500-6


	MONTAŻ STOLARKI
	I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
	ST3

	Kod CPV: 45 421 134-2; 45 421 114-6
	ST4
	Kod CPV: 45 410 000-4

	ST5

	Tablica 1
	GŁADZIE GIPSOWE
	ST 6
	Kod CPV: 45 324 000-4
	Kod CPV: 45 431 200-9
	Kod CPV: 45 442 100-8
	Kod CPV: 45 332 300-6


	ST 10
	Kod CPV: 45 331 100-7
	Kod CPV: 45 315 600-4
	Kod CPV: 45 111 220-6
	Kod CPV: 45 300 000-6

	Antykorozja
	2.1.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
	2.7.2. Księga obmiaru

	6.1.6 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
	6.5.8 Wentylatory i centrale nawiewne
	6.5.10 Wywiewniki.
	6.5.11 Nawiewniki
	6.5.12 Pozostałe elementy wentylacyjne
	6.5.13 Elementy instalacji grzewczej
	6.7. KONTROLA DZIAŁANIA
	6.8. POMIARY KONTROLNE
	6.10 BADANIA I ODBIORY URZĄDZEŃ



