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Zawartość Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót:  
I. Specyfikacja techniczna ogólna  

W przedmiotowym projekcie dostosowano istniejącą sale gimnastyczną i jej zaplecze do 
obecnych przepisów prawa. Opracowanie obejmuje pomieszczenia sali gimnastycznej i jej 
zaplecza sportowego oraz naprawa - wykonanie nowej izolacji pionowej obwodowej ścian 
fundamentowych i piwnic kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku. 
Modernizacja obiektu zmieni częściowo istniejącą powierzchnię i funkcję pomieszczeń. 

Realizacja zadania: 
Etap I – modernizacja sali gimnastycznej. 
Etap II – modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego 
Etap III – naprawa - wykonanie nowej izolacji pionowej obwodowej ścian fundamentowych 

budynków sali gimnastycznej i zaplecza sportowego 
Etap IV – naprawa - wykonanie nowej izolacji pionowej obwodowej ścian fundamentowych i 

piwnic pozostałych budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 
wraz z rozbiórką i wykonaniem odtworzeniowo nowych studni przyokiennych. 

Opracowanie składa się z części dotyczącej wymagań ogólnych – precyzujących w sposób 
podstawowy wymagane materiały i rozwiązania techniczne i technologiczne oraz z części 
poświęconej wymaganiom szczegółowym – określającym sposób rozwiązań technicznych i 
technologicznych wymaganych przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych. 
Wymagania ogólne i szczegółowe należy rozpatrywać łącznie. 
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały lub rozwiązania techniczne muszą posiadać 
niezbędne atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. Sposób montażu, wykonania i 
instalacji elementów budowlanych winien odpowiadać wymaganiom polskich norm, rozwiązaniom 
systemowym, wytycznym producenta oraz opracowaniom projektowym. 
Ponadto w trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zapisy odpowiednich 
części publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” wydawnictwo 
Arkady 1992 rok oraz zeszyty wydane przez ITB 2004r. 
 

II. Specyfikacja techniczna robót konstrukcyjno-budowlanych, wykończeniowych i  
zagospodarowania terenu dotyczących również pkt. III i IV obejmująca : 

Roboty zewnętrzne: 
Wykonanie nowej izolacji pionowej  obwodowej ścian fundamentowych i piwnic kompleksu budynków Zespołu 
Szkół nr 3 w Kłobucku  przeciwwodnej i termicznej  z naprawa podłoża , likwidacją zacieków i wykwitów solnych. 

Roboty wewnętrzne: 
Zaplecze sportowe: 

⇒⇒⇒⇒ Szatnia męska wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.  
Rozbiórka ściany frontowej pom. W-C (1.2) znajdującego się przy siłowni i wydzielenie 
ściankami działowymi murowanymi z pustaków ceramicznych lub cegły dziurawki 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  i wykonanie w nich następujących robót: 
- Szatnia męska (1.1 z):  

∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ wykonanie ścianki wsporczej zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii 

technicznej 
∗ w miejscu pęknięć ścian i stropu wykonanie marków gipsowych 
∗ pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną   

- Umywalnia wraz z natryskami (1.2 z i 1.3 z):  
∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
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∗ skucie płytek ściennych znajdujących się na zewnętrznej ścianie oraz ścianie 
z projektowanymi natryskami do wys. 2 m 

∗ wykonanie ścianek działowych wysokości 2 m murowanych z pustaków 
ceramicznych lub cegły dziurawki  

∗ ułożenie płytek ściennych: 
� na ścianie z natryskami na całą wysokość pomieszczenia 
� na pozostałych ścianach do wysokości 2 m 

∗ pomalowanie pozostałej części ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 
- Sanitariat (1.4 z): 

∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m 
∗ pomalowanie pozostałej części ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 

- W-C (1.5 z):  
∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m 
∗ pomalowanie pozostałej części ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 

- uzupełnienie miejscowych ubytków tynków oraz wykonanie tynków na 
nowopowstałych ścianach wydzielających pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

- Montaż i wymiana stolarki drzwiowej drewnianej  90x205 cm zgodnie z projektem 
modernizacji - rys. 6  

⇒⇒⇒⇒ Szatnia damska wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi 
Rozbiórka ściany frontowej pom. W-C (1.3) znajdującego się przy korytarzu (1.4) i 
wydzielenie ściankami działowymi murowanymi z pustaków ceramicznych lub cegły 
dziurawki pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  i wykonanie w nich następujących 
robót: 
- 3atryski (1.6 z): 

∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ skucie płytek ściennych znajdujących się na zewnętrznej ścianie oraz ścianie 

z projektowanymi natryskami do wys. 2 m 
∗ ułożenie płytek ściennych: 

� na ścianie z natryskami na całą wysokość pomieszczenia 
� na pozostałych ścianach do wysokości 2 m 

∗ pomalowanie pozostałej części ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 
- W-C (1.7 z):  

∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ skucie płytek ściennych, 
∗ ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m 
∗ pomalowanie pozostałej części ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 

- Sanitariat (1.8 z): 
∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m 
∗ pomalowanie pozostałej części ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 

- Umywalnia (1.9 z):  
∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ skucie płytek ściennych znajdujących się na zewnętrznej ścianie do wys. 2 m 
∗ wykonanie ścianek działowych wysokości 2 m  
∗ ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m 
∗ pomalowanie pozostałej części ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 

- Szatnia damska (1.11z):  
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∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną   

- uzupełnienie miejscowych ubytków tynków oraz wykonanie tynków na 
nowopowstałych ścianach wydzielających pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

- wymiana i montaż stolarki drzwiowej drewnianej  90x205 cm zgodnie z projektem 
modernizacji - rys. 6  

⇒ Wydzielenie pomieszczenia technicznego (pom. 1.10z):  
- Wydzielenie pomieszczenia technicznego w szatni damskiej (pom. 1.6) poprzez 

wymurowanie ścianek działowych grubości 12 cm z pustaków ceramicznych lub 
cegły dziurawki 

- Demontaż drzwi prowadzących na korytarz i zaślepienie wnęki po drzwiach 
- wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
- wykonanie tynków na nowopowstałych ścianach  
- pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną 
- montaż stolarki drzwiowej drewnianej  90x205 cm zgodnie z projektem modernizacji 

- rys. 6  
⇒ Pokój nauczyciela wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi (pom. 1.12 z i 

1.13 z):  
Wydzielenie Łazienki w szatni męskiej (pom. 1.8) poprzez wymurowanie ścianek 
działowych grubości 12 cm z pustaków ceramicznych lub cegły dziurawki. 
- Pokój nauczyciela (1.12 z):  

∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną   

- Łazienka (1.13 z):  
∗ wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
∗ ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m 
∗ pomalowanie pozostałej części ścian i sufitów farbą emulsyjną   

- wykonanie tynków na nowopowstałych ścianach wydzielających pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne 

- wymiana i montaż stolarki drzwiowej drewnianej  90x205 cm zgodnie z projektem 
modernizacji - rys. 6  

⇒ Magazyn sprzętu (pom. 1.14 z):  
- wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
- pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną   

 
 

⇒ Korytarz (pom. 1.15 z):  
- wymiana posadzki z lastrico na płytki ceramiczne,  
- pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną   

Sala gimnastyczna: 
W Sali gimnastycznej projektuje się wentylowaną podłogę na podwójnym legarowaniu 
drewnianym z nawierzchnią sportową Taraflex Sport M Plus - podłogę wykonać wg. 
specyfikacji producenta. Alternatywnie dobrać inną nawierzchnie o podobnych 
właściwościach. Przewiduje się również wymianę stolarki drzwiowej z drewnianej na 
PCV - drzwi przeszklone z szybą wzmocnioną przed uderzeniami.   
Zakres robót: 
- demontaż starego parkietu w sali gimnastycznej ,  
- skucie starej płyty betonowej 
- wykonanie nowego podłoża pod nawierzchnie sportową  
- montaż tablicy wyników 
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- uzupełnienie miejscowych ubytków tynków i pomalowanie ścian i sufitu farbą 
emulsyjną   

- oczyszczenie i pomalowanie drewnianych drabinek przyściennych lakierem 
- oczyszczenie i pomalowanie tablic do koszykówki 
- montaż nawierzchni 

∗ Projektowana podłoga: 
- Wykładzina sportowa Taraflex Sport M Plus  - 0,7 cm 
- Dwie warstwy płyty OSB-3 lub V 313   - 2 cm 
- Folia izolacyjna 
- Ślepa podłoga z desek o wym. ok. 19x95 mm,  

          mocowanych do rusztu „ażurowo”    - 1,9 cm 
- Ruszt drewniany z krzyżujących się ze sobą legarów o 

wym. ok. 25x95 mm dla legarów dolnych i 19x95 mm 
dla legarów górnych, ułożonych w rozstawie  

 osiowym co ok. 50 cm     - 4,4 cm  
- Kliny poziomujące 
- Folia izolacyjna 
- Wylewka cementowa zbrojona zatarta na gładko  - 5 cm 
- Styropian       - 5 cm 
- 2x papa asfaltowa na lepiku    
- Płyta betonowa B 15      - 10 cm  

a w szczególności roboty budowlane – sala gimnastyczna  - etap I : 
1.  Roboty rozbiórkowe    
1.1.  Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew 

lub cokołów 
m2 12.01*23.99 = 288.120 

1.2.  Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub 
trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości 
do 10 cm 

m2 288.120 

1.3.  Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub 
trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy 
nast. 1 cm grubości 

m2 288.120 

1.4.  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbicia ponad 5 m2 

m2 30.278 

1.5.  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm 

m3 288.120*0.15 = 43.218 

1.6.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 43.22+43.22 = 86.440 

1.7.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 86.440 

2.  Roboty budowlane montażowe    
2.1.  Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. 

III na ścianach 
m2 15.139*2 = 30.278 

2.2.  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm 

m 5.55 
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2.3.  Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni 
otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 
ANALOGIA PCV 

m 16.65 

2.4.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych 

szt. 6 

2.5.  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 (12.01*23.99)+[(12.01+12.01
+23.99+23.99)*7] = 792.120 

2.6.  Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 2.5 
2.7.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 

17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 
m2 504 

2.8.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 288.12 

2.9.  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności 

m2 792.12 

2.10.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 

m2 288.12 

2.11.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

m2 288 

2.12.  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 

m2 72*3 = 216.000 

2.13.  Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z 
prętów prostych 

m2 165.105 

2.14.  Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o 
wysokości kolumny do 6 m 

kol. 120 

2.15.  Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych 
z betonu monolitycznego 

m3 28.812 

2.16.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z 
warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i 
dodatkiem środka wodoszczelnego 

m2 28.812 

2.17.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z 
warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i 
dodatkiem środka wodoszczelnego 

m2 28.812 

2.18.  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa 

m2 288.12 

2.19.  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro 
grubości 25 mm 

m2 288.12 

2.20.  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - 
pogrubienie posadzki o 1 cm 

m2 288.12 

2.21.  Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej 
grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog z tworzyw szt. 

m2 288.12 
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zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

2.22.  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 

m2 288.12 

a w szczególności roboty budowlane – etap II : 
1.  ROBOTY BUDOWLA3E ROZBIÓRKOWE – etap II 
1.1.  Pomieszczenie 1.1z    
1.1.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 (2.98*5.28)+(0.31*3.4)+(0.25

*0.95)+(1.47*5.21) = 24.685 
1.1.2.  Zerwanie posadzki cementowej m2 1.5*1.5 = 2.250 
1.1.3.  Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z 

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
m 2.67 

1.1.4.  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 1 

1.1.5.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.08+0.00113+0.494 = 0.575 

1.1.6.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.08+0.00113+0.494 = 0.575 

1.2.  1.1. Pomieszczenie 1.2z I 1.3z   1.2. 1.3.   
1.2.1.  1.3.1. Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1.3.2.

2 
1.3.3. 2.36*3.75-0.045 = 8.805 

1.2.2.  1.3.4. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.3.5.
2 

1.3.6. (2.36+1.22)*2 = 7.160 

1.2.3.  1.3.7. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm 
na ścianach lub podłogach 

1.3.8.
2 

1.3.9. 7.160 

1.2.4.  1.3.10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

1.3.11.
3 

1.3.12. 0.14 

1.2.5.  1.3.13. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

1.3.14.
3 

1.3.15. 0.14 

1.3.  Pomieszczenie 1.4z    
1.3.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 1.21*2.2 = 2.662 

1.3.2.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.053+0.427 = 0.480 

1.3.3.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.053+0.427 = 0.480 

1.4.  Pomieszczenie 1.5z    
1.4.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 1.15*1.3 = 1.495 

1.4.2.  Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 1.13*2.67-0.82*2.05 = 1.336 

1.4.3.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych ANALOGIA zdjecie skrzydeł 
drzwiowych 

szt. 1 

1.4.4.  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 2 m2 

szt. 1 

1.4.5.  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 2.6*2 = 5.200 
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1.4.6.  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 
cm na ścianach lub podłogach 

m2 5.2 

1.4.7.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.03+0.16+0.05+0.078 = 
0.318 

1.4.8.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.318 

1.5.  Pomieszczenie 1.6z i 1.9z    
1.5.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 2.36*3.64 = 8.590 

1.5.2.  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 (2.36+3.64)*2-1.64 = 10.360 
1.5.3.  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 

cm na ścianach lub podłogach 
m2 10.360 

1.5.4.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.172+0.155 = 0.327 

1.5.5.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.327 

1.6.  Pomieszczenie 1.7z    
1.6.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 1.16*1.3 = 1.508 

1.6.2.  Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 1.13*2.67-0.82*2.05 = 1.336 

1.6.3.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych ANALOGIA zdjecie skrzydeł 
drzwiowych 

szt. 1 

1.6.4.  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 2 m2 

szt. 1 

1.6.5.  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 2.6*2 = 5.200 
1.6.6.  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 

cm na ścianach lub podłogach 
m2 5.2 

1.6.7.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.03+0.16+0.05+0.078 = 
0.318 

1.6.8.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.318 

1.7.  pomieszczenie 1.8z    
1.7.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 1.16*2.10 = 2.436 

1.7.2.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.049 

1.7.3.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.049 

1.8.  Pomieszczenie 1.10z    
1.8.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 1.70*1.71 = 2.907 
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1.8.2.  Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych 

m2 1.1*2.3 = 2.530 

1.8.3.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.058 

1.8.4.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.058 

1.9.  Pomieszczenie 1.11z    
1.9.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 (1.82*4.87)+(1.83*3.05)-

(0.26*0.84) = 14.227 
1.9.2.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 

zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych ANALOGIA zdjęcie skrzydeł 
drzwiowych 

szt. 1 

1.9.3.  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 2 m2 

szt. 1 

1.9.4.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.28+0.1 = 0.380 

1.9.5.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.380 

1.10.  pomieszczenie 1.12z    
1.10.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 3.08*3.65 = 11.242 

1.10.2.  Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych 

m2 1.1*2.3 = 2.530 

1.10.3.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.225+0.40 = 0.625 

1.10.4.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.625 

1.11.  Pomieszczenie 1.13z i 1.14z      
1.11.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 (1.92*2.14 +1.21*1.63)-

0.26*0.94 = 5.837 
1.11.2.  Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych 

m2 1.1*2.3 = 2.530 

1.11.3.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.117+0.404 = 0.521 

1.11.4.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.521 

1.12.  Pomieszczenie 1.15z    
1.12.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 (0.93*1.63)+(2.65*3.67) = 

11.241 
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1.12.2.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.225 

1.12.3.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.225 

1.13.  pomieszczenie 1.16z    
1.13.1.  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 1.47*15.61 = 22.947 

1.13.2.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 0.459 

1.13.3.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 

m3 0.459 

2.  ROBOTY BUDOWLA3E MO3TAZOWE – etap II    
2.1.  Pomieszczenie 1.1z    
2.1.1.  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro 

grubości 25 
m2 1.5*1.5 = 2.250 

2.1.2.  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie siatką stalową 

m2 1.5*1.5 = 2.250 

2.1.3.  Narożniki z kątownika 65x65x8 mm zastosować 
kątownik zgodnie z projektem modernizacji 

m 1.8 

2.1.4.  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 
betonu komórkowego 

m3 0.8*2.67 = 2.136 

2.1.5.  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro 
grubości 25 

m2 1.5*1.5-(0.2*0.7) = 2.110 

2.1.6.  Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami 
grubości 1/4 c 

m2 0.05*2.67 = 0.134 

2.1.7.  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub 
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 (1.93+2.5)*2.67 = 11.828 

2.1.8.  Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2 1.8 

2.1.9.  Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. 
III na ścianach 

m2 0.7*2.67*2+11.828 = 15.566 

2.1.10.  Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. 
III na ościeżach o szerokości do 20 

m2 0.2*2.67 = 0.534 

2.1.11.  Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 

m2 (3.23+5.28+3.29+5.21+1.47+0
.21+0.93+0.25+0.95)*2.67*0.
25 = 13.897 

2.1.12.  Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 
biegach i spocznikach 

m2 24.54*0.25 = 6.135 

2.1.13.  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 1 
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2.1.14.  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 
1 miejscu) 

m2 7 

2.1.15.  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 (3.23+5.28+3.29+5.21+1.47+0
.21+0.93+0.25+0.95)*2.67+24
.54 = 80.129 

2.1.16.  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności 

m2 (3.23+5.28+3.29+5.21+1.47+0
.21+0.93+0.25+0.95+1.93+2.5
+1.6)*2.67+24.54 = 96.230 

2.1.17.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 (3.23+5.28+3.29+5.21+1.47+0
.21+0.93+0.25+0.95+1.93+2.5
+1.6)*2.67 = 71.690 

2.1.18.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

m2 71.690 

2.1.19.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 24.54 

2.1.20.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 

m2 24.54 

2.1.21.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 24.54 

2.1.22.  (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 

m2 24.54 

2.1.23.  Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych 
metodą zwykłą 

m2 24.54 

2.1.24.  Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości 
cokolika równej 15 cm 

m 5.28+3.29+3.23+3.81+1.6+0.5
+10.42+0.57 = 28.700 

2.2.  Pomieszczenie 1.2z,1.3z,1.4z,1.5z,1.6z,1.7z,1.8z,1.9z    

2.2.1.  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub 
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 (1+1+1.21+2.2+1+1)*2.67-3.6 
= 16.185 

2.2.2.  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm 

m (2.2+2.3)*2 = 9.000 

2.2.3.  Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. 
III na ścianach 

m2 (1+1+1+1+2.2+2.2+2.2+1.21+
1.21+1.21+5)*2.67-7.2 = 
44.144 

2.2.4.  Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. 
III na ościeżach o szerokości do 20 

m2 0.2*2.67*2*2 = 2.136 

2.2.5.  Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni 
otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 

szt. 2+2 = 4.000 

2.2.6.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych 

szt. 2+2 = 4.000 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

12 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

2.2.7.  Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 
(łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów 
pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą 
Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z 
włókniny 

m2 {(1+0.9+1+1+1.04+1)*2+(0.9
+1.04)}*2 = 27.640 

2.2.8.  Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na 
klej 

m2 (1+0.9+1+1+1.04+1+1.3+1.3+
1.21+1+1.21+1.21+2.2+1.3+1.
3+2.25+2.25+3.75)*2*2 = 
104.880 

2.2.9.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 25.53 

2.2.10.  (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 

m2 25.53 

2.2.11.  Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych 
metodą kombinowaną 

m2 6.67+1.9+2.66+1.49+1.88+1.5
1+2.44+6.98 = 25.530 

2.2.12.  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3 

2.2.13.  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 (1+0.9+1+1+1.04+1+1.3+1.3+
1.21+1+1.21+1.21+2.2+1.3+1.
3+2.25+2.25+3.75)*0.67*2+6.
67+1.9+2.66+1.49+1.88+1.51
+2.44+6.98 = 60.665 

2.2.14.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 (1+0.9+1+1+1.04+1+1.3+1.3+
1.21+1+1.21+1.21+2.2+1.3+1.
3+2.25+2.25+3.75)*0.67*2 = 
35.135 

2.2.15.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 6.67+1.9+2.66+1.49+1.88+1.5
1+2.44+6.98 = 25.530 

2.2.16.  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności 

m2 60.665 

2.2.17.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 

m2 25.53 

2.2.18.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

m2 35.135 

2.3.  Pomieszczenie 1.10z,1.11z,1.12z    
2.3.1.  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub 

zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 (1.82+1.71)*2.67+1.8 = 
11.225 

2.3.2.  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm 

m 4.4 

2.3.3.  Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. 
III na ścianach, 

m2 (1.7+1.82+1.71)+3.6 = 8.830 
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2.3.4.  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 
1 miejscu) 

m2 11 

2.3.5.  Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni 
otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 

szt. 4 

2.3.6.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych 

szt. 4 

2.3.7.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 2.91+14.23+11.24 = 28.380 

2.3.8.  (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 

m2 28.38 

2.3.9.  Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych 
metodą kombinowaną 

m2 28.38 

2.3.10.  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3 

2.3.11.  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 (1.7+1.7+1.71+1.71+1.83+1.5
6+1.82+0.26+4.87+3.65+3.05
+3.08+3.08+3.65+3.65)*2.67+
28.38 = 128.024 

2.3.12.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 99.644 

2.3.13.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 28.38 

2.3.14.  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności 

m2 128.024 

2.3.15.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 

m2 28.38 

2.3.16.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

m2 99.644 

2.4.  Pomieszczenie 1.13,1.14z,1.15z,1.16z    
2.4.1.  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub 

zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 (1.63+2.04+1+1)*2.67 = 
15.139 

2.4.2.  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm 

m 7.25 

2.4.3.  Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. 
III na ścianach, 

m2 15.139*2 = 30.278 

2.4.4.  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 
1 miejscu) 

m2 16 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

14 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

2.4.5.  Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni 
otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 

szt. 3 

2.4.6.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych 

szt. 2 

2.4.7.  Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni 
otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 
ANALOGIA PCV 

m 5.55 

2.4.8.  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 
półskrzynkowych 

szt. 3 

2.4.9.  Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 
(łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów 
pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą 
Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z 
włókniny 

m2 (2.9*2)+0.9 = 6.700 

2.4.10.  Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na 
klej 

m2 (1.63+1.63+1.21+1.21+2.9+2.
9+1.14+2.14+2.04+0.26)*2 = 
34.120 

2.4.11.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 1.97+3.74+11.24+22.95 = 
39.900 

2.4.12.  (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 

m2 39.900 

2.4.13.  Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych 
metodą kombinowaną 

m2 39.900 

2.4.14.  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 1 

2.4.15.  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 [(1.63+1.63+1.21+1.21+2.9+2
.9+1.14+2.14+2.04+0.26)*0.6
7]+[(1.63+0.93+2.65+3.65+3.
5)*2.67] = 44.431 

2.4.16.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 44.431 

2.4.17.  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 39.900 

2.4.18.  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności 

m2 84.331 

2.4.19.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów 

m2 39.900 

2.4.20.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

m2 44.431 

a w szczególności roboty budowlane – izolacja zewnętrzna przeciwwilgociowa i termiczna 
sali gimnastycznej - etap III : 

2.5.  izolacja zewnętrzna przeciwwilgociowa sali gimnastycznej i termiczna - etap III 
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2.5.1.  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm 
lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

m2 (13.67+13.67+25.33+25.33+4.
4+4.5+7.8)*0.7 = 66.290 

2.5.2.  Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do 
odprowadzenia wody 

m 15 

2.5.3.  Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości 
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 

m3 (13.67+13.67+25.33+25.33+4.
4+4.5+7.8)*0.7*1.1 = 72.919 

2.5.4.  Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km grunt kat. IV 

m3 72.919 

2.5.5.  Skucie wykonanie noowych tynków zewnętrznych 
zwykłych  kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 

m2 (13.67+13.67+25.33+25.33+4.
4+4.5+7.8)*1.1 = 104.170 

2.5.6.  Likwidacja zacieków i wykwitów solnych na tynkach i 
murach. 

m2 104.170 

2.5.7.  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego 
lub asfaltowego - pierwsza warstwa 

m2 104.170 

2.5.8.  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 

m2 104.170 

2.5.9.  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych pionowe Styropian ekstrudowany 
Austrotherm XPS 30 gr. 5 cm na zaprawie z siatką 
metal. 

m2 104.170 

2.5.10.  Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 
ceg. 

m2 104.170 

2.5.11.  Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem 
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 
cm w gruncie kat. IV 

m3 94.7*1.1*0.5 = 52.085 

2.5.12.  Rozebranie rynny drewnianej do odprowadzenia wody m 15 

2.5.13.  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 
cm na podsypce piaskowej 

m2 66.290 

III. Specyfikacja techniczna robót instalacji instalacja c.o. ,  c.c.w . i wod-kan: 

⇒⇒⇒⇒  Instalacja wody zimnej , ciepłej i cyrkulacyjnej 
Zaplecze sportowe jest zasilane  w wodę z sieci wodociągowej  Szkoły. Główny pomiar zużycia 
następuje z istniejącego wodomierza Szkoły. Istniejące zaplecze sportowe nie posiada ciepłej wody. 
W pomieszczeniach 1.3z,1.4z,1.9z, i 1.13z projektuje się całkowitą wymianę istniejącej instalacji 
zimnej i cieplej wody. 
Instalacja zimnej i ciepłej wody zostanie wykonana z rur wielowarstwowych  Uponor          PE-
RT/AL./PE-RT . Izolację rur należy wykonać z pianki PE na  rurach c.w.u. o grubości – 13 mm , na 
zimnej wodzie i cyrkulacji  o grubości –9 mm. 
Całą instalację należy wykonać jako podtynkową. 
Armaturę sanitarną projektuje się w oparciu  o produkt firmy DELABIE, która przeznaczona jest do 
intensywnego używania. Baterie są w stanie wytrzymać skrajne warunki eksploatacyjne.  
    Na wyposażeniu  sanitariatów projektuje się stelaże wandaloodporne . Stelaże TEMPOFIX do 
pisuaru i EWC są dostarczane z wmontowanym zaworem spłukującym  czasowym lub 
elektronicznym. 
Zawory elektroniczne do TEMPOFIX : 
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TEMPOMATIC pisuar , zapewnia spłukiwanie automatyczne co 12 godz. po ostatnim użyciu, 
zabezpiecza przed wyschnięciem syfonu i odorem. 
TEMPOMATIC WC  - uruchamia się na życzenie przez zbliżenie dłoni lub automatyczne po 
oddaleniu się użytkownika. 
Zawory czasowe do TEMPOFIX 
TEMPOSTOP pisuar  - zawór czasowy +/- 7 sek, z  regulacją wypływu. 
Mechanizm odporny na brutalność i osadzanie się kamienia. Wyjątkowa wytrzymałość i  odporność 
na wandalizm. 
TEMPOFLUX WC – zawór czasowy +/- 7 sek ,z  zaworem odcinającym  i  
blokadą antyskażeniową. 
Łatwość uruchamiania.  Mechanizm odporny na brutalność i osadzanie się kamienia. Wyjątkowa 
wytrzymałość i  odporność na wandalizm. 
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w węźle wymiennikowym c.w.u. , który mieścić się 
będzie w pomieszczeniu 1.10z. 

⇒⇒⇒⇒ Kanalizacja sanitarna 
W zakres projektu instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi modernizacja instalacja kanalizacji 
sanitarnej  w istniejących  pomieszczenia WC   i umywalek . Projektuje się dodatkowo węzeł 
sanitarny w pomieszczeniu 1.13z w którym zostanie zainstalowany : natrysk , umywalna i  WC. 
Proponuje się ceramikę z KOŁA. 
 Z uwagi na zachowanie wymaganego spadku na kanalizacji odprowadzającej ścieki z tego 
pomieszczenia projektuje się rurę kanalizacyjną wyprowadzić z budynku (Rys. ) .  Projektuje się  
budowę nowej studzienki  kanalizacyjnej zlokalizowanej  na istniejącym kanale sanitarnym w celu 
odprowadzenia  ścieków  sanitarnych z tego pomieszczenia. 
W pomieszczeniu węzła wymiennikowego c.w.u. projektuje się kratkę ściekową. 

⇒⇒⇒⇒ Instalacja c.o. 
    Ciągi rozprowadzające istniejącej instalacji c.o. w sali gimnastycznej ułożone  są nad podłogą  w 
obudowie z płyty. Rurociągi doprowadzające czynnik grzejny do sali  gimnastycznej  i do zaplecza 
sportowego prowadzone są po ścianie. W najwyższym punkcie prowadzonej instalacji  na 
wysokości  3,2 m nad podłogą w sali gimnastycznej ,umieszczono automatyczne odpowietrzniki.  
    Modernizacja instalacji c.o. ma polegać  na  przełożeniu    ciągu  rozprowadzającego czynnik 
grzewczy do grzejników    w sali gimnastycznej z nad podłogi  i ułożeniu go w podłodze . 
Rurociągi doprowadzające czynnik grzejny do sali gimnastycznej prowadzone będą w bruzdach 
ściany.  W pomieszczeniach  zaplecza sportowego instalacja doprowadzająca czynnik grzewczy do 
grzejników  umieszczona zostanie w bruzdach ścian i  w posadzce.    Grzejniki i zawory 
termostatyczne pozostają bez zmian, wymianie podlegają rurociągi rozprowadzające i 
doprowadzające czynnik grzewczy do grzejników. 
Przekładaną instalację c.o.  projektuje się z rur  miedzianych .Na połączeniach instalacji miedzianej 
z urządzeniami i instalacją stalową stosować łączniki z mosiądzu. 
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60oC. 
Wszystkie przewody rozprowadzające  czynnik grzewczy do grzejników  umieszczone   
w posadzce i w bruzdach ścian.  należy zaizolować otuliną ciepłochronną  
Wszystkie prace dotyczące przełożenia  instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z niniejszym 
projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.     

a w szczególności instalacja c.o. ,  c.c.w . i wod-kan – etap I i II: 
III.1.  Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 

zaprawie wapiennej 
m 268 

III.2.  Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej 

m 118 
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III.3.  Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach 
lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 

m 197 

III.4.  Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach 
lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 40 

III.5.  Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach 
lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 34 

III.6.  Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach 
lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 79 

III.7.  Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach 
lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 24 

III.8.  Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach 
lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 12 

III.9.  Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową m 14.9 

III.10. Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach klejonych 

m 11.8 

III.11. Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach klejonych 

m 3.8 

III.12. Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach klejonych 

m 8.6 

III.13. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o 
połączeniach spawanych w kanale 

m 8.6 

III.14. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o 
połączeniach spawanych w kanale 

m 11 

III.15. Rurociągi stalowe śr. 25-32 mm o połączeniach spawanych, w kanale m 2.5 

III.16. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o 
połączeniach spawanych w kanale 

m 5.4 

III.17. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65 mm o 
połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach 

m 3.8 

III.18. Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 
20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

m 120.9 

III.19. Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 40 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 

m 13.7 

III.20. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 

m 8.6 

III.21. Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 

m 13.5 
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III.22. Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 

m 9.2 

III.23. Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm 
(E) 

m 120.9 

III.24. Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm 
(J) 

m 13.4 

III.25. Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio 
zamurowanych cegłami lub dachówkami 

m 386 

III.26. Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt. 3 
III.27. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 3 
III.28. Pisuary pojedyncze z płuczką kpl. 1 
III.29. Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 6 

III.30. Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią 
umywalkową ścienną 

kpl. 7 

III.31. Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 20x25 mm szt. 7 

III.32. Natryski ćwierćobrotowe z dźwignią o śr. 20 mm szt. 5 

III.33. Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. 
nominalnej 15 mm 

szt. 7 

III.34. Niezbędny osprzęt wg projektu do c.o kpl. 1 
III.35. Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 500 

dm3 
kpl. 1 

III.36. Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 20 mm 

szt. 2 

III.37. Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 2 

 
IV. Specyfikacja techniczna robót zasilania w energię , wewnętrzne instalacje  elektryczne: 

• układanie nowych linii zasilających - WLZ-tów 
• układanie nowych linii zasilana gniazd wtykowych i odbiorów „siłowych" 
• układanie nowych linii zasilania oświetlenia 
• montaż tablic rozdzielczych 
• układanie linii połączeń wyrównawczych 
• montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

a w szczególności instalacje elektryczne – etap I i II: 
IV.1. Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt. 37 

IV.2. Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych 
podtynkowych, natynkowych 

szt. 35 

IV.3. Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, 
natynkowych o śr. do 60 mm 

szt 35 

IV.4. Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt. 22 

IV.5. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 572 
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IV.6. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m 15 

IV.7. Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w tynku innym niż betonowy 

m 495 

IV.8. Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w tynku innym niż betonowy 

m 50 

IV.9. Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w tynku betonowym 

m 5 

IV.10. Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w tynku betonowym 

m 282 

IV.11. Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w tynku betonowym 

m 25 

IV.12. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 572 
IV.13. Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub 

stropach z cegły 
otw. 28 

IV.14. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w 
podłożu ceglanym 

szt. 58 

IV.15. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 55 

IV.16. Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt. 58 

IV.17. Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 23 

IV.18. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów 
do 2.5 mm2 

szt. 35 

IV.19. Oprawy oświetleniowe CAPRIT5   4*24  wg projektu kpl. 4 

IV.20. Oprawy oświetleniowe SOLAR NEW 1*18  wg projektu kpl. 7 

IV.21. Oprawy oświetleniowe FibraII 2*58  wg projektu kpl. 7 

IV.22. Oprawy oświetleniowe LATTE 2*58  wg projektu kpl. 6 

IV.23. Oprawy oświetleniowe SOLAR2*18  wg projektu kpl. 8 

IV.24. Oprawy oświetleniowe STAR ewakuacyjna z funkcją autotestu  wg 
projektu 

kpl. 3 

IV.25. Oprawy oświetleniowe inwerter 3 godz z funkcja autotesu  wg projektu kpl. 6 

IV.26. Inwerter wg projektu kpl. 21 
IV.27. Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic 

przekażnikowych i nastawczych o masie do 150 kg 
szt. 1 

IV.28. Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
ar. 

1 

IV.29. Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
. 

25 
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II.II.II.II.         Część Część Część Część         I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru 

robót robót robót robót     
 

 
 
3AZWA I3WESTYCJI :        MODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z 

ZAPLECZEM SPORTOWYM MIESZCZĄCYCH SIĘ W 
KOMPLEKSIE BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W 
KŁOBUCKU  PRZY UL. KS. SKORUPKI 46 (DZ. NR 5722/3) 

 
 ZAMAWIAJĄCY :                  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  

42-100 KŁOBUCK 
UL. KS. SKORUPKI 46 
   

 
JED3OSTKA PROJEKTOWA: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „ZUT” S.C.   
                                                        42-221  CZĘSTOCHOWA, UL.IKARA 128„B” 
  
1. Część ogólna.  
1.1.  Uwagi formalne :  
Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do 
złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru 
robót będących przedmiotem zamówienia  
Podstawą  realizacji  jest Projekt Budowlany modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. 
Skorupki 46 (dz. Nr 5722/3): 

∗ architektoniczno-konstrukcyjny opracowany przez zespół: mgr inż. Witolda Dominika , mgr 
inż. arch. Beata Ewa Król-Stroba , mgr inż. Waldemar Szleper, mgr inż. Piotr Jakub Szleper 

∗ wod-kanalizacyjny i ccw i co. opracowany przez:  dr inż. Bożena Maźniak , mgr inż. 
Elżbieta Wiśniewska, mgr inż. Grzegorz Mostowski,   

∗ elektryczny opracowany przez:  mgr inż. Jarosław Galicki , mgr inż. Elżbieta Perzyńska .   
- Każdy Oferent ma obowiązek zapoznania się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich 

aspektów w nim zawartych w swojej ofercie, a także zapoznanie się z kosztorysem, 
przedmiarami i niniejszymi ST. 

- Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie 
elementy dokumentacji przetargowej są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on żadnych 
uwag ani formalnych ani technicznych do zawartości Dokumentacji Przetargowej ani do 
Projektu Budowlanego. 

- Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym dla 
realizacji obiektu, w którym będzie zawarty szczegółowy harmonogram robot oraz szczegółowy 
projekt organizacji robót, który powinien być zaakceptowany przez Projektanta Projektu 
Budowlanego i Inspektora  Nadzoru . Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu (roboty 
rozbiórkowe, przyłącza w pasach drogowych) ) oraz  dokumentację powykonawczą wraz z 
rysunkami powykonawczymi (w szczególności  powykonawcze opracowania geodezyjne), 
dokumentacja powykonawcza obejmie ewentualne zmiany w stosunku do projektu 
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru i przekazana w 1 egz. ( patrz punkt wymagania dotyczące materiałów budowlanych)  
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- Wykonawca  na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty formalne, 
konieczne dla właściwego wykonania i przekazania do użytkowania,  które mogą okazać się 
potrzebne w trakcie realizacji tym pozwolenia na budowę dot. istotnych zmian.   

- Ostatecznym dokumentem kończącym realizacje jest zgłoszenie o zakończeniu przedmiotowych 
robót, które Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem. 

- Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 
obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez 
Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora, 
spełniającej wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe. 

- Wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukończeniu robót przedstawi zbiór wszelkich 
uzgodnień, w tym z właścicielami i użytkownikami działek zawierających klauzulę o nie 
wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 

- Szczegółowo opisany w pkt. I.II , I.III , I.IV niniejszej specyfikacji. 
1.3. Prace towarzyszące  i roboty  tymczasowe 
- Wykopy - odkrycie ścian fundamentowych i piwnic 
- rozbiórka i wykonanie odtworzeniowo studni przyokiennych 
- Wyłączenie zasilania modernizowanych pomieszczeń.  
- Roboty niwelacyjne  
- Roboty rozbiórkowe urządzeń i instalacji istniejących  
- Przełożenia sieci i urządzeń instalacyjnych kolidujących z rozbudową  
- Roboty niwelacyjne 
- Organizacja placu budowy  
- Odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy , odwodnienie wykopów  
- Budowa i obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak zapory, światła ostrzegawcze 

sygnały 
- Zabezpieczenia obiektów istniejących i ich użytkowników przed uciążliwościami budowy 
- Zapewnieniem czystości na placu budowy i terenie przyległym spowodowane transportem i 

pracami budowlanymi.  
 

1.4. Informacje o terenie budowy. 
Przekazanie Placu Budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z umową. Wykonawca 
jest obowiązany do pozyskania informacji dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na terenie 
budowy, dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celów budowy oraz do 
hydrantów p-poż. dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. 
Wykonawca pozyska informację dotyczącą reperów geodezyjnych  
 

1.5. Zabezpieczenie interesów  osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 
wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich 
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach, a także przed uszkodzeniem budynków istniejących i 
pozostawionych do zachowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w budynkach oraz instalacjach i urządzeniach 
podziemnych i nadziemnych spowodowane robotami budowlanymi  
 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska  na placu budowy i poza jego terenem. 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 
zapewnić ich przestrzeganie.  
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

22 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie i 
bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków 
pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. Wykonawca wykona plan BIOZ.  
 
1.8.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu 
przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych, wykonawca sporządzi plan ewakuacji uwzględniony w planie BIOZ. 
 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu 
budowy: 
• Utrzymywać bezpieczne warunki pracy; 
• Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 
• Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy; 
• Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg; 
• Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 
obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
•Wykonawca wykona projekt zagospodarowania i ochrony placu budowy do uzgodnienia z 
Inspektorem nadzoru. W projekcie uwzględnione będzie również : ogrodzenie i utrzymanie 
porządku na placu budowy, właściwe miejsca i magazyny składowania materiałów i elementów 
budowlanych, utrzymywanie czystości dróg publicznych szczególnie w okresie wywozu ziemi, 
zabezpieczenie chodników i jezdni przyległych do placu budowy 

 

1.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty 
przejęcia placu budowy do daty  przekazania obiektu do użytkowania  
 

1.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie 
wykonywania robót. 
 

1.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów, jeżeli wyniknie 
potrzeba w trakcie prowadzenia robót. 
Wszelkie prace związane z zajęciem pasów drogowych, wykonaniem i uzgodnieniem projektu 
organizacji ruchu Wykonawca wykona na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i sprzętu- do;- i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 

1.13. 3azwy i kody: grup robót, klas robót:  
   45212222-8    - Sale gimnastyczne    
   45 000000- 7   - Roboty budowlane     
   45 110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek budowlanych obiektów budowlanych  
   45 111200 - 0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
   45 111291 – 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
   45 232410 -  9   - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
   45 232460 - 4  -  Roboty sanitarne 
   45 310000  - 3  - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
   45 314200  - 3  - Instalowanie infrastruktury kablowej  
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   45 330000 – 9  - Hydraulika i roboty sanitarne  
   45 453000 – 7  - Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1.14. Określenia podstawowe  
Wszystkie użyte określenia są zgodne z definicjami określonymi w prawie budowlanym, 
rozporządzeniach i przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót, literaturze przedmiotu  ( np.: w poradnikach Inżyniera i technika  budowlanego oraz 
przestrzegać zapisy odpowiednich części publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych” wydawnictwo Arkady 1992 rok oraz zeszyty wydane przez ITB 2004r) 
Terminy wymagające dodatkowego określenia zawarto w poszczególnych specyfikacjach. 
 

1.15.  Odbiór techniczny- Odbiory robót 
• wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora  
• wraz z wystąpieniem o odbiór częściowy odcinka robót  Wykonawca winien dostarczyć 
dokumentację powykonawczą w skład której wchodzą: 
- atesty wszelkich materiałów, 
- rysunki - powykonawcze, 
- kserokopia uprawnień kierownika budowy, 
- protokoły odbioru prac zanikowych, 
- zgłoszenia przedmiotowych robót, 
- dziennik budowy , 
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną i 
sztuką budowlaną, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru  
- instrukcje obsługi, gwarancje itd. 
 
2. Materiały. 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy dni przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi 
przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora pełną informację na temat wszelkich materiałów i 
produktów. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 
złożyć w dwóch egzemplarzach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być 
jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem 
nadzoru. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie 
została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, prawidłowo podpisana i z datą. 
Wymagane są następujące informacje: 
• nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta, 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji 
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dla 
wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
• oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobata techniczna lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną wymaganiami podstawowymi, 
• literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów wraz z kopią w języku 
polskim, 
Inspektor nadzoru może ustalić inne zasady zatwierdzenia zamówień na materiały i wyroby. 
 

2.2.  Pozyskiwanie i zastosowania materiałów miejscowych 
Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych 
warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi 
uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. 
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Inspektor nadzoru musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem 
eksploatacji materiałów i ich dostarczania na budowę. 
Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót. Dlatego materiały 
jak i sprzęt powinny być dobrane a urządzenia zaprojektowane tak, aby odpowiadały szczególnym 
warunkom korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania. W szczególności wszystkie produkty 
czy materiały mogące mieć styczność ze środowiskiem kanalizacji nie mogą być podatne na 
biodegradację. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Inspektor może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów i w związku z tym 
powinien otrzymać prawo wstępu do wytwórni zapewnione przez Wykonawcę. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. 
Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 
 

2.5. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. 
2.6. Materiały alternatywne 
Materiały urządzenia, instalacje, osprzęt, maszyny proponowane jako zamienne przez Wykonawcę    
lub Inspektora nadzoru muszą spełniać następujące warunki : 
- powinny posiadać dokumenty instrukcje, opisy i inne określenia analogicznie jak wyroby użyte 

w projekcie, dla umożliwienia kontroli porównawczej analogicznych zapisów  
- dokumenty zamienników powinny przedstawiać wszystkie dane ujęte w dokumentacji wyrobów 

użytych w projekcie, wraz z zastrzeżeniami 
- cechy zamienników ujęte w dokumentach powinny być co najmniej równe cechom wyrobów 

użytych  w projekcie, dotyczy również zastrzeżeń. 
- zamienniki nie powinny wpływać ujemnie na stan użytkowania pozostałych elementów obiektu 
- zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem opinii 

Projektanta właściwej branży i  projektanta w specjalności architektonicznej. 
 -    zmiana rozwiązań projektowych  z wyjątkiem rozwiązań dotyczących wystroju    
      wewnętrznego i zewnętrznego  możliwa jest po przedłożeniu   przez Wykonawcę lub Inspektora  
      nadzoru zamiennego rozwiązania  projektowego  z rysunkami wykonawczymi które powinno  
      uzyskać akceptację projektanta. 
- W przypadkach braku szczegółowych rozwiązań w projekcie budowlanym albo w projektach 

wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę dotyczących zastosowania materiałów i 
rozwiązań projektowych ostateczną decyzję co do zastosowania materiału i rozwiązania 
podejmuje Inspektor nadzoru po zasięgnięciu pisemnej opinii projektanta. 

- Terminy przedstawienia materiałów zamiennych lub rozwiązań projektowych - należy 
przedstawić na trzy dni przed terminem ich wbudowania.  

 
3. Sprzęt 
3.1 Wykorzystywanie sprzętu 
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i 
wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie Wykonawcy oraz 
spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych 
robót. Proponowany sprzęt wyszczególniono w kosztorysach nakładczych poszczególnych branż. 
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
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4. Transport 
Wykonawca powinien wykorzystywać taką ilości pojazdów, aby mógł dotrzymać terminu 
zakończenia robót. Zastosowane środki transportu muszą być wystarczające do przewidzianego 
zadania i nie powinny wpływać ujemnie na jakość robót i materiałów. 
Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót: 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Umową, projektem 
budowlanym i ST, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją 
projektową, metodologią robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Na wszystkie elementy robót Wykonawca powinien dostarczyć, w dwóch egzemplarzach, do 
Inspektora nadzoru szczegółowy opis metody wykonania podający proponowane technologie i 
program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być poparty, gdy to jest potrzebne, 
obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót betonowych itp. 
Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych robót. 
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za 
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 
5.2. Polecenia Inżyniera 
Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru  będą wykonywane w czasie przez niego 
określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić PZJ do akceptacji przez Inspektora nadzoru. PZJ musi przedstawiać 
metodologię kontroli opracowywania, metod realizacji robót oraz ich późniejszej realizacji (po 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru ), przeprowadzania odbiorów, wykonania dokumentacji 
powykonawczej i instrukcji obsługi i  eksploatacji, jak też samej eksploatacji do zakończenia okresu 
gwarancyjnego. PZJ powinien również przedstawiać metodę kontroli i zapewnienia jakości 
wszelkich materiałów i wyposażenia, które będą użyte do realizacji robót. Wykonawca przedłoży 
do zatwierdzenia przez Inspektora szczegółowy PZJ, który powinien składać się z dwóch części: 
• Część ogólna dotyczącą spraw organizacyjnych. 
• Część szczegółowa dotycząca każdego elementu robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i 
dokonywania badań. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy 
przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą 
zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor 
może zażądać dodatkowego pobrania próbek. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed 
pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora. Wszystkie 
wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi nadzoru. 
  

6.5. Raporty z badań 
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Kopie z raportu badań muszą być przekazywane Inspektorowi  w nieprzekraczalnych terminach 
podanych w zatwierdzonym  PZJ. 
 

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora  
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor będzie mieć prawo do sprawdzania 
i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań będzie pokrywany 
przez Inspektora 
 

6.7. Atesty jakości 
Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z Wymaganiami 
Ogólnymi oraz wytycznymi producenta. 
 

6.8. Dokumenty placu budowy 
- Dziennik budowy 
Dla wszelkich robót gdzie jest zgłoszenie robót może być założony dziennik budowy – w tym 
wypadku Zamawiający nakłada obowiązek założenia dziennika budowy -  robót. 
Jest to dokument wymagany i obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być utrzymywany 
na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i 
zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicznych i zarządzania. 
-  Księga obmiaru 
Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane 
stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. 
-  Dokumenty laboratoryjne 
Wszelkie wyniki z badań laboratoryjnych powinny być spisywane w jednym miejscu zwanym 
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny być tam umieszczane informacje na temat jakości 
materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektor będzie mieć 
dostęp do tych materiałów. 
- Inne dokumenty budowy 
Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane z 
budową tj. świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencję. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inżyniera. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisywane w księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres 
dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny być 
wyrażone w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 
 

7.2. Metody pomiaru 
Wszelkie pomiary powinny być wykonywane według następującego schematu: 
• Długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej; 
• Objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój; 
• W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 
 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub 
w przypadku zmiany wykonawcy. 
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Wszystkie roboty zanikające muszą zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą 
zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 
 
8. Opis sposobu i odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiory robót dzielimy na: częściowy i końcowy. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych 
robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez 
powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzany do dziennika 
budowy, z pisemnym powiadamianiem Inżyniera. 
 
8.2. Przejmowanie odcinków lub części robót 
Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejęcie końcowe. Polega ono na 
oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót. 
 

8.3. Odbiór końcowy 
Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych 
badań są dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w 
Okresie Zgłaszania Wad. 
  

8.4. Dokumenty końcowego odbioru robót 
Podstawowym dokumentem jest protokół końcowego odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do odbioru końcowego Wykonawca 
winien dostarczyć dokumentację powykonawczą w skład której wchodzą: 
• atesty wszelkich materiałów, wyposażenia typowego i specjalnego budynków, urządzeń, kształtek 
itd., 
• rysunki - powykonawcze, 
• kserokopia uprawnień kierownika budowy, 
• protokoły odbioru prac zanikowych, 
• pozwolenie na budowę, 
• dziennik budowy (oryginał), 
• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną i 
sztuką budowlaną, 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu, 
• instrukcje obsługi, gwarancje itd. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z Umową na wykonanie przedmiotu zamówienia  
9.1. Ceny Jednostkowe i Ceny 
A. Ceny Jednostkowe i Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być w złotych.   
B. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku 
 

9.2. Informacje i wymagania ogólne 
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do Przedmiaru 
Robót wszelkie koszty związane z działalnością swoją i Inspektora wynikające z umowy o 
wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności: 
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a) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 
potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
b) wszelkie wydatki związane z instalacją i wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie 
opłaty za używanie telefonu 
c) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 
opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 
budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 
d) koszty związane z obowiązkami Wykonawcy  wymienionymi w punktach od 1do 8 oraz 
kosztami ochrony robót, ochroną placu budowy  oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze 
sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji  
e) dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez  Inspektora nadzoru i ST  
- Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez    

Wykonawcę na jego własny koszt. 
- Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za 

zawarte w cenach jednostkowych Robót Stałych. 
- Koszty pracy w bezpośredniej bliskości sieci powinny być włączone w ceny jednostkowe Robót 

Stałych. 
f) materiały i urządzenia 
Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i urządzenia zarówno te, 
które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie 
związane koszty, włączając w to również: 
- Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta 

oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami 
podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak 
wymaga Specyfikacja lub zażąda Inspektor. 

- Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów 
przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile 
konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się niesatysfakcjonujące lub wykażą 
nieosiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców zgodności z wymogami testów i/lub 
inspekcji. 

g) oczyszczenie placu budowy 
h) tymczasowego ogrodzenia, barier, tablic ostrzegawczych, oświetleń i organizacji ruchu, 
i) wielokrotnego za - i wyładunku urobku, włączając w to magazynowanie takie jak może być 
polecone przez Inżyniera oraz wykopy z hałd urobku, 
j) zasypki z użyciem wyselekcjonowanego urobku, włączając w to przesiewanie, sortowanie, 
testowanie, korektę zawartości wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrównywanie, zagęszczanie oraz 
ochronę przed wpływem pogody, 
k) odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych  
10.  Przepisy związane 
10.1. Uwagi formalne 
- Podstawą realizacji jest Projekt Budowlany posiadający zgłoszenie robót do administracji 
architektoniczno-budowlanej. 
-  Każdy Oferent ma obowiązek zapoznania się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich 
aspektów w nim zawartych w swojej ofercie, a także zapoznanie się z kosztorysem, przedmiarami 
i niniejszymi ST 
-  Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie elementy 
dokumentacji przetargowej  są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on żadnych uwag ani 
formalnych ani technicznych do zawartości Dokumentacji Przetargowej ani do Projektu 
Budowlanego. 
-  Po podpisaniu umowy Wykonawca  wykona projekt  wykonawczy,  który powinien być 
zaakceptowany przez Projektanta Projektu Budowlanego i Inspektora  oraz  wykona projekty 
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wykonawcze rozbiórek istniejących elementów obiektów,  technologiczny montaż , organizacji 
robót,  itp.  zaakceptowane przez Inspektora  
- Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty formalne, 
konieczne dla właściwego wykonania i przekazania do użytkowania,  które mogą okazać się 
potrzebne w trakcie realizacji. 
- Ostatecznym dokumentem kończącym realizacje jest zgłoszenie zakończenia robót i rozpoczęcie 
użytkowania wykonanych elementów, które Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem. 
- Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 
obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez 
Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora, 
spełniającej wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe. 
- Wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukończeniu robót przedstawi zbiór wszelkich 
uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzulę o nie wnoszeniu roszczeń przez 
Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji. 

 

10.2. Obowiązujące akty prawne i dokumenty odniesienia  
Lista regulacji prawnych obowiązujących w Polsce: 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dziennik Ustaw nr 30, 
pozycja 164, z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 1999, pozycja 430). 
5.  Wszystkie  elementy  Projektu Budowlanego  ujęte w  Częściach od 1 do 13 oraz kosztorysami 
nakładczymi i  informacją BIOZ oraz opisem prac rozbiórkowych  
6. Normy – wyszczególniono w poszczególnych Specyfikacjach technicznych Część II, III, IV, V 
7. Inne dokumenty: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 , zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665 , Nr 
127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) 
- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika  
   budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
   dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2002 r, Nr 108 poz.953 z  
   późniejszymi zmianami) 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych” wydawnictwo Arkady 1992 rok oraz zeszyty wydane przez ITB 2004r 
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III.III.III.III. Część   Część   Część   Część   IIIII                     I                     I                     I                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru 
robót robót robót robót konstrukcyjnokonstrukcyjnokonstrukcyjnokonstrukcyjno----budowlanych, wykończeniowych, budowlanych, wykończeniowych, budowlanych, wykończeniowych, budowlanych, wykończeniowych, 

drogowych i  zagospodarowaniadrogowych i  zagospodarowaniadrogowych i  zagospodarowaniadrogowych i  zagospodarowania    

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem  Części II  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  konstrukcyjno – budowlanych , wykończeniowych i zagospodarowania terenu obejmujące 
zakres: 
Etap I – modernizacja sali gimnastycznej. 
Etap II – modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego 
Etap III – naprawa - wykonanie nowej izolacji pionowej obwodowej ścian fundamentowych 

budynków sali gimnastycznej i zaplecza sportowego 
Etap IV – naprawa - wykonanie nowej izolacji pionowej obwodowej ścian fundamentowych i 

piwnic pozostałych budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 
wraz z rozbiórką i wykonaniem odtworzeniowo nowych studni przyokiennych. 

a w szczególności: 
- Modernizacja Sali gimnastycznej roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne ,  
- Odkrycie istniejących ścian fundamentowych i piwnic, 
- Demontaż istniejących studni przyokiennych, 
- Wykonanie nowych izolacji pionowych przeciwwodnych i termicznych, 
- Wykonanie odtworzeniowo nowych studni przyokiennych, 
- Utwardzenie terenu po obwodzie budynku, 
Roboty zagospodarowania terenu po w/w robotach jak również obejmujące wykonanie wpustu 
kanalizacji deszczowej przy skrzynce zasilania elektrycznego, którego zadaniem będzie 
odprowadzenie zbierającej się przy skrzynce wody i podłączenie go do istniejącej kanalizacji 
deszczowej rurą PVC 110, 
Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  dotyczy wszystkich czynności dodatkowych 
mających na celu wykonanie robót związanych z :  

A. – Roboty ziemne, wykopy 
B. – Roboty betonowe 
C. – Izolacje przeciwwodne i termiczne 
D. – Roboty murowe 
E. – Podłogi i posadzki 
F. –Roboty remontowe i wykończeniowe 
G. – Utwardzenie i  zagospodarowanie terenu.  

 

Część  A -  Roboty ziemne, wykopy 
45212220-4    Wielofunkcyjne obiekty sportowe 
45212000-6    Sale gimnastyczne 
45 111200-0  Roboty ziemne 
45 111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu  
– Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów   
      kubaturowych w gruntach kat.I- IV. 
 

1. Wstęp  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
realizowanych w obrębie placu budowy: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat III głębokość średnia do 2 m. 
b) pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu 
Wykop fundamentowy określa Wykonawca  przedstawiając dla Inspektora Nadzoru do  zatwierdzenia : 

- obrys wykopu i jego głębokość 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

31 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

- nachylenie skarpy stałych i roboczych w wykopach i nasypach  
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów jeżeli zajdzie taka okoliczność 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykopania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

 

2. Materiały (grunty)-ogólne wymagania 
- Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące selekcji oraz zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

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

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót i wywiezieniem materiałów  nadmiarowych, 
nieprzydatnych np.: na odkład. 

- Humus czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów będzie formowany w hałdy i wykorzystywany przy 
rekultywacji  terenu po ukończeniu robót. Wykonawca zapewni miejsce na odkład na własny koszt. 

- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 

2.1. 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 lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę 

 

3. Sprzęt 
- koparka gąsienicowa  0,15 m3 
- samochód samowyładowczy 5 t. 
- spycharka gąsienicowa 74 kW 
- ubijak spalinowy  50 kg 

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych pracach, w Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez  
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Dopuszcza się wykonanie robót metodą ręczną na odkład. 
4.Transport 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
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przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

- Wytyczenie właściwych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 
Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy 

- W trakcie robót stosować postanowienia norm PN-81/B-03020 (p-kt.2.4) oraz PN-B-06050 :1999  
Wykop przy budynku istniejącym należy wykonać w sposób nie powodujący osiadania budynku czy 
wypierania gruntu spod jego fundamentów.  
6. Kontrola jakości robót – wg opisu  Specyfikacji ogólnej Część I  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt, jeżeli wyniki badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych badań i pobrania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań  zostaną wbudowane  lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
7. Obmiar robót dodatkowych i koniecznych 
- 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 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
-  Zasady określania ilości robót 

- Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi  będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

- Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

-  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze wykonawcę  ze świadectwami legalizacji 
i będą zaakceptowane prze inspektora nadzoru. 
- Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót a także 
występowania dłuższej przerwy  w robotach. 
-  Zasady przedmiarów podano w kosztorysach. 

8. Odbiór robót  
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem uprawnionego geologa. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót podlegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentacji 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
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9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

- Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i dokumentacji 
projektowej. 

- ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 
- wartość pracy sprzętu wraz z  towarzyszącymi kosztami. 
- koszty pośrednie, zysk  kalkulacyjny i ryzyko. 

            Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
            Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. Przepisy związane 
WTWiOR –               Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót - ITB 
PN-B-02480             Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
PN-B-06050             Roboty ziemne budowlane. Badania w zakresie wykonywania i badania  
                                    przy odbiorze 
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481  Grunty budowlane. badania próbek gruntów 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
PN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

Część  B - Roboty betonowe 
45212220-4    Wielofunkcyjne obiekty sportowe 
45212000-6    Sale gimnastyczne 
45252300 – Betonowanie 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
1.2. Zakres robót objętych ST 
- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, oraz wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z : 
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, układaniem i 
zagęszczeniem mieszanki betonowej,  
1.3. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały  
Cement,  kruszywo, domieszki i dodatki do betonu 
2.1. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B- 19701.  
Dopuszczalne stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego( bez dodatków)  
– dla betonu klasy B20 i B25 – klasa cementu 32,5 NA 
Dla każdej partii cementu musi być dołączone świadectwo jakości, każda partia musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom:  

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3; 1996, 
PN-EN 196-6;1997 

- sprawdzenie zawartości grudek 
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Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania  

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
- koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin 

Magazynowanie: 
- cement pakowany – składy otwarte, zadaszone na otwartym terenie i zabezpieczone z boków przed 

opadami, lub magazyny zamknięte. 
- cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe lub żelbetowe  
Podłoża składów otwartych i zamkniętych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.. 

2.2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu. 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm-14-19% 
- do 0,50 mm-33-48% 
- do 1,00 mm – 53-76%  

      Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym  
       obejmującym : oznaczenie składu ziarnowego wg. PN-B-06714,15 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg. normy PN-B06714.12 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg. normy PN-B-06714.13 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań wg. 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej . 
W przypadku niezgodności cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, kruszywo może być 
użyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić kontrolę wilgotności 
kruszywa wg. normy PN-B-06714.18  

2.3. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250, woda z wodociągów 
miejskich nie wymaga badania. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.4. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania : 
- nasiąkliwość – do 5% badanie wg normy PN-B-06250 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 205 po 150 cyklach zamrażania i odmrażania – badanie wg. normy PN-B-06250 
- wodoszczelność – większa od 0,8Mpa ( 
- wskaźnik wodno-cementowy – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być  ustalony zgodnie z PN-B-06250. 
Optymalną zawartość piasku  w mieszance betonowej ustala  się następująco: 
-z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilości piasku. 
- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie  charakteryzuje się największą masa objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c 
charakteryzującego  mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Wskaźnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c  (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 

      Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg. normy PN-B- 
      06250 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających  
- wartości 3,5 do 5,5% dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 
- wartości 4,5 do 6,6% dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza  się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
  

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań /min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
  

4. Transport  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych. (tzw. 
gruszki). Ilość należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia  betonu  oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy  pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien  być dłuższy niż; 

- 90 min – przy temp. +150C, 
- 70 min – przy temp. + 200C 
- 30 min – przy temp. + 300C 

 
5. Wykonanie robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i Harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji  technologicznej obejmującej: 

- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach  
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 
- zestawienie koniecznych badań 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być sprawdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a zwłaszcza: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień 
- prawidłowość wykonywania zbrojenia 
- zgodność rzędnych z projektem 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny 
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- prawidłowość wszystkich robót zanikających, przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję ( kanałów, wpustów, sączków) 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy 
 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m. od powierzchni, na która spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowe lub leja 
zsypowego teleskopowego . 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź ta pośrednictwem rynny warstwami o grubości 20 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki : 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości  min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej  
- podczas zagęszczania wibratorami nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora , buławę zagłębić 

na gł. 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,3do 0,5 m. 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się  jednakowymi drganiami na całej długości. 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s. 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  w kierunku gł. i od 1,0 
do 1,5 m. w kierunku długości elementu,  rozstaw ustawiony tak aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godz. lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godz. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku , gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonanie robót 
i bezpieczeństwa pracy. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. nie niższych niż +50C, zachowując warunki 
dla uzyskania wytrzymałości betonu co najmniej 15Mpa przed pierwszym zamarznięciem .  
W wyjątkowych warunkach dopuszcza się betonowanie w temp. do –50C, wymaga to zgody Inspektora oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. 
5.1. Pielęgnacja betonu – bezpośrednio po zakończeniu prac zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi  wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temp. otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę) 
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Przy temp. otoczenia +150C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz z nocy. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie 15 MPa 
5.2. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień , pęknięć i rys 
Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać  wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 
Ostre krawędzie betonu po deskowaniu powinny być oszlifowane, wszystkie nierówności po rozebraniu 
deskowań wyrównać za pomocą tarcz korborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.   
5.3. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać wg. projektu technologicznego 
deskowania opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracowuje wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu i powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, sposób zagęszczenia, obciążenia pomostami.. 
Konstrukcja deskowania powinna zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
odpowiednią szczelność, jednorodną powierzchnię betonu, zapewnić łatwy montaż i demontaż oraz 
wielokrotność użycia. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki, w przypadkach uzasadnionych można użyć desek  iglastych II 
lub IV kat. Minimalna gr. desek wynosi 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane, przygotowane do łączenia na wpust i pióro, styki należy 
uszczelnić taśmami lub pianką. Zwrócić uwagę na szczelność styków ścian i dna oraz deskowań belek i 
poprzecznic. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów  
należy wykonywać wg. wymagań dokumentacji projektowej. 
6. Kontrola jakości robót 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250  
Jeśli pobrane i badane próbki  wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić  badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeśli wyniki tych badań będą pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
Do określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  w 
okresie betonowania oraz przy każdej zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym  lub 5 próbek o kształcie nieregularnym, przechowywać  w warunkach 
laboratoryjnych   i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250  
Dla określenia mrozoodporności  betonu  należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu  oraz przy każdej zmianie składników betonu, sposobu wykonania betonu   
po 12  próbki o kształcie regularnym o minimalnym  wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbek 
przechowywać  w warunkach laboratoryjnych  i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250  
6.1. Tolerancja wykonania   
Przed przystąpieniem do robót na budowie Wykonawca ustali punkty pomiarowe zgodnie z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i Pn-74/N-02211 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Tolerancja dla fundamentów – dopuszczalne odchylenie : osi w planie max ±1 cm, poziom do poziomu 
pozycyjnego max ±2 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest 1m3 konstrukcji betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg. dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
mniejszym od 6cm2. Obmiar robót ujmuje się w książce obmiaru. 
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8. Odbiór robót  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczna oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora nadzoru o zakresie robót i wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja i ST 
Odbiór częściowy dotyczy zbrojenia rusztowań i deskowań wykonanych fundamentów i rdzeni 
konstrukcyjnych stropów, słupów, nadproży i wieńców, gzymsów co do jakości betonu i geometrii ustrojów.  
8. 2. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  
 

9. Podstawa płatności  
Cena jednostkowa uwzględnia: zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie 
deskowania i rusztowania z pomostem, oczyszczenia deskowania, przygotowanie i transport mieszanki, 
ułożenie  mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja, wykonywanie przerw dylatacyjnych, 
otworów, osadzenie zakotwień , rozbiórkę, oczyszczenie stanowiska pracy, wykonanie badań i pomiarów 
kontrolnych.  deskowań i rusztowań  
10. Przepisy związane  
• PN-B-01100            Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21    Cement. Metody badań. 
• PN-B-04320          Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
• PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12.   Domieszki do betonu  
• PN-B-06240         Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
   PN-/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe 
    PN-B-04500       Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
• PN-B-06250         Beton zwykły. 
• PN-B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06261         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania    
                                wytrzymałości betonu na ściskanie. 
• PN- B-06712        Kruszywa mineralne do betonu. 
  PN-B-06711 .     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-06714/00, /10, /12,13.  Kruszywa mineralne. Badania  
• PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
• PN-B- 32250         Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
   PN –C-04566/02,03 Woda . badania  
• PN-D-95017         Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i  
                                 badania. 
• PN-D-96000         Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-96002          Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-7113-10           Sklejka szalunkowa. 
• PN-7122-11/21      Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
Inne:  Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej 

- 249/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 
- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  mineralnych 
- Warunki wykonania i odbioru robót. 

 

Część C - Izolacje przeciwwodne i termiczne 
45212220-4    Wielofunkcyjne obiekty sportowe 
45212000-6    Sale gimnastyczne 
45 320000- 6 – Roboty izolacyjne  
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
przeciwwodnych ścian w gruncie.  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
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2. Materiały: 
 

Hydroizolacja z papy na lepiku lub folii płaskiej Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych. Izolacja termiczna styropian ekstrudowany Austrotherm 
XPS 30 gr. 5 cm. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalewy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 
400 g/m2. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 
każde 10 m długości papy.Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w ww. Normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) W pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 
stosami – 80 cm. 
Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
–    temperatura mięknienia – 60–80°C 
–    temperatura zapłonu – 200°C 
–    zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
–    spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 
Dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° –    zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy 
odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
Przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 
Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
Powierzchnia ściany fundamentowej powinna być odpowiednio przygotowana poprzez ułożenie 
tynków cementowych lub przez wykonanie równej betonowej powierzchni. Hydroizolacji w 
systemie izolacji obwodowej lekkiej lub średniej wykonuje się z materiałów pochodzenia 
bitumicznego bez rozpuszczalników lub jako mineralne wyprawy izolacyjne. Obecnie, w ramach 
grupy materiałów bitumicznych dostępnych na rynku, najpopularniejsze są masy pochodzenia 
bitumicznego, gdyż są łatwiejsze w ułożeniu i trwalsze, niż izolacje arkuszowe (np. papy). Należy 
tutaj pamiętać, iż masy jednokomponentowe są wrażliwe na temperaturę oraz wilgotność powietrza, 
co wpływa na wydłużenie czasu wiązania i uniemożliwia szybkie zasypywanie fundamentów. 
Dlatego najpopularniejszymi są obecnie masy dwukomponentowe, w których zachodzi szybka 
reakcja proszkowego składnika materiału izolacyjnego, co prowadzi do wiązania wody zawartej w 
drugim komponencie – skoncentrowanej emulsji bitumicznej.  
Materiały pochodzenia bitumicznego są bardziej elastyczne od materiałów pochodzenia 
mineralnego tzw. mikrozapraw uszczelniających, które charakteryzują się dużą sztywnością             
i możliwością powstawania dużych naprężeń skurczowych. Grubość powłoki zależy od 
stosowanego materiału hydroizolacyjnego oraz technologii; dla wody nie wywierającej ciśnienia 
hydrostatycznego wynosi przeważnie około 4-5 mm. 
Podczas stosowania tego typu hydroizolacji temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić co 
najmniej +5oC. Niedopuszczalne jest zmoczenie wykonanej powłoki deszczem przed osiągnięciem 
przez nią odporności na działanie tego czynnika. Ponadto przed wyschnięciem powłoki izolacyjnej 
należy wykluczyć działanie mrozu i obciążenie wodą. Najczęściej powłoki bitumiczne wykonuje 
się w dwóch cyklach roboczych przez szpachlowanie, natryskiwanie lub malowanie ręczne. Przed 
przystąpieniem do nakładania pierwszej warstwy hydroizolacji, należy metodą szpachlowania 
wyrównać podłoże i koniecznie je zagruntować. Materiały gruntujące wzmacniają podłoże i 
gwarantują przyczepność nakładanych na nie grubych powłok bitumicznych. 
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Ze względów technologicznych należy, podczas aplikacji drugiej warstwy izolacji, pamiętać o 
zachowaniu wymaganego (przez producentów) okresu karencji. 
Do zabezpieczonej hydroizolacją zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej, płyty 
Austrotherm XPS przykleja się na „plackach”, o średnicy ok.10 cm, bezrozpuszczalnikowym 
klejem do styropianu lub masą zastosowaną do hydroizolacji. Montaż płyt rozpoczyna się od ław 
fundamentowych do wysokości ok. 0,5 m ponad poziomem przylegającego gruntu, gdzie w części 
cokołowej stosuje się płyty o szorstkiej powierzchni Austrotherm XPS R. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na dokładne dopasowanie płyt w narożnikach budynku. Łatwa obróbka płyt Austrotherm 
XPS standardowymi narzędziami budowlanymi np. piłą ręczną, pozwala na dowolne kształtowanie 
termoizolacji. W celu wyeliminowania możliwości podnoszenia się płyt pod wpływem parcia 
gruntu, w obszarze styku ścian fundamentowych z ławą, tj. przy wyobleniu, płyty Austrotherm XPS 
30 powinny być zukosowane na tylnej krawędzi. Zawsze należy zapewnić ciągłość termoizolacji w 
miejscu oparcia stropu nad piwnicą, eliminując w ten sposób możliwość powstania w tym miejscu 
mostka termicznego, czyli strat ciepła przez płytę żelbetową przecinającą ścianę na zewnątrz oraz 
zjawiska przemarzania w okolicy oparcia płyty stropowej na ścianach zewnętrznych budynku. 
Najlepiej, gdy termoizolacja części podziemnych budynku stanowi przedłużenie termoizolacji ścian 
parteru. Nie należy montować płyt termoizolacji mechanicznie, gdyż następuje wtedy uszkodzenie 
powłoki hydroizolacyjnej. 
Po przyklejeniu płyt izolacyjnych wykop zasypuje się najczęściej gruntem rodzimym uzupełniając 
w razie potrzeby piaskiem, jednocześnie zagęszczając kolejne warstwy. 
W przypadku montażu izolacji z płyt Austrotherm EPS podobnie wykonujemy montaż jak w 
przypadku płyt Austrotherm XPS 30 i polega on na przyklejeniu płyt na „plackach”, o średnicy 
ok.10 cm, bezrozpuszczalnikowym klejem do styropianu lub masą zastosowaną do hydroizolacji. 
Montaż płyt rozpoczyna się od ław fundamentowych do wysokości połączenia ze ścianą parteru     
tj. ok. 0,5 m ponad poziomem przylegającego gruntu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
dokładne dopasowanie płyt w narożnikach budynku. Łatwa obróbka płyt Austrotherm EPS, 
standardowymi narzędziami budowlanymi np. piłą ręczną, pozwala na dowolne kształtowanie 
termoizolacji. 
Nie należy montować płyt termoizolacji mechanicznie tj. za pomocą łączników, gdyż następuje 
wtedy uszkodzenie powłoki hydroizolacyjnej. 
W zależności od występujących naprężeń w gruncie, w celu wykonania warstwy ochronnej należy: 
• na odpowiedniej siatce stalowej (np. ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej) ułożyć warstwę tynku 
cementowego lub z gotowej mieszanki tynkowej nie zawierającej wapna; 
• wykonać warstwę z zaprawy klejowej zbrojonej siatką pancerną z włókna szklanego; 
• ułożyć na warstwie zaprawy klejowej izolację wodoszczelną z zaprawy mineralnej; 
• zastosować membranę kubełkową. 
Montaż izolacji cokołu. 
Do uprzednio wykonanej na cokole budynku powłoki hydroizolacyjnej mocuje się płyty 
Austrotherm XPS R lub Austrotherm XPS R (P) za pomocą kleju nie zawierającego 
rozpuszczalników. Charakterystyczną cechą w/w płyt jest powierzchnia, która zwiększa 
przyczepność kleju lub wyprawy tynkarskiej. W przypadku Austrotherm XPS R powierzchnia płyt 
jest szorstka, natomiast w przypadku Austrotherm XPS R(P) powierzchnia jest wytłaczana. 
Specjalne ukształtowanie krawędzi bocznych płyt Austrotherm XPS lub Austrotherm R(P) pozwala 
na swobodne i szczelne połączenie izolacji termicznej cokołu i izolacji termicznej ścian poniżej 
poziomu gruntu.  
Poniżej przedstawiono szczegóły montażowe: 
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Wśród najgroźniejszych czynników wpływających destrukcyjnie na materiały budowlane należy 
wymienić: szkodliwe sole budowlane: chlorki, azotany oraz siarczany sodu, potasu, magnezu, 
wapnia. Są to substancje krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Głównym źródłem zasolenia 
murów jest woda przemieszczająca się w ich strukturze. Może ona rozpuszczać sole zawarte w 
materiałach murów lub pobierać je z otoczenia: z wód gruntowych, opadowych (zanieczyszczenia 
atmosferyczne) lub infiltracyjnych (wymywanie łatwo rozpuszczalnych składników z gruntu). 
Niektóre sole, zwane higroskopijnymi, rozpuszczają się pod wpływem wilgoci zawartej                  
w powietrzu. Tworzą wówczas miejscowe zawilgocenia, występujące w postaci ciemnych, 
wilgotnych plam. Przy znacznym stężeniu soli, krystalizują one ponownie, tworząc na powierzchni: 
łuszczące się powłoki malarskie, odpadające tynki, wykwity solne, pleśnie, grzyby. 
W ramach prac remontowych należy przeprowadzić  renowację tynków np. w technologii Ceresit 
składającej się z: 

• tynku podkładowego Ceresit CR 61,  
• tynku renowacyjnego Ceresit CR 62  

Tynk renowacyjny specjalistyczny WTA Ceresit CR 61 - stosuje się go do wykonywania 
podkładowych tynków renowacyjnych warstwami o grubości do 10 mm. Przeznaczony jest do 
renowacji zasolonych i zawilgoconych murów obiektów zabytkowych. Spełnia wymogi WTA. Jest 
hydrofilowy.  
Tynk renowacyjny specjalistyczny WTA Ceresit CR 62 - służy do wykonywania tynków 
renowacyjnych grubości od 10 do 30 mm. Przeznaczony jest do renowacji zasolonych i 
zawilgoconych murów. Spełnia wymogi   WTA. Jest hydrofobowy i nienasiąkliwy.  
Należące do systemu Ceresit tynki renowacyjne stanowią bardzo dobrą ochronę przed wodą nie 
wywierającą ciśnienia na przegrodę. Można je aplikować na murach zawilgoconych w wyniku 
kapilarnego podciągania wilgoci lub jej higroskopijnego poboru  z powietrza.  
Tynki renowacyjne posiadają ściśle określone właściwości, niezbędne do uzyskania i utrzymania 
suchych pomieszczeń. Charakteryzują się wysoką porowatością ( > 40% objętości tynku) i 
paroprzepuszczalnością, przy równocześnie znacznie zmniejszonym współczynniku kapilarnego 
podciągania wody.  
W tynkach renowacyjnych, strefa odparowania wody usytuowana jest wewnątrz warstwy tynku. 
Woda odparowując, stosunkowo szybko przedostaje się na powierzchnię, dzięki czemu tynk 
pozostaje suchy. Para wodna nie może transportować rozpuszczonych w wodzie soli, wiec 
pozostają one w tynku. Na gromadzenie i odkładanie się soli pozwala duża objętość porów w 
strukturze tynku. Zawarte w materiałach Ceresit dodatki hydrofobizujące regulują ponadto 
kapilarne przemieszczanie się wody w układzie porów kapilarnych. Tynk renowacyjny akumuluje 
zatem sole w swej strukturze i jednocześnie nie dopuszcza do ich migracji na zewnętrzne 
powierzchnie tynków, gdzie wystąpiłyby w postaci plam, wykwitów i puszystych nalotów. 
Rozpatrzono zatem trzy przypadki uwzględniające różny stopień zasolenia murów i opracowano dla 
nich optymalne rozwiązania materiałowe.  
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Każde rozwiązanie zawiera opis wykonania robót, które przedstawia poniższa tabela. 

Niski  
poziom 
zasolenia 

Obrzutka - maksymalna 
grubość 0,5 cm 

Ceresit CR 61 + CC 8 1 
lub Ceresit CR 62 + CC81 
lub zaprawa cementowa + CC 8 1 

Tynk renowacyjny 
Ceresit CR 61   (gr. >lcm) 
lub  Ceresit CR 62  (gr. >1 cm) 
lub tynk tradycyjny  CO 84 (gr. > 2cm) 

Średni  
poziom 
zasolenia 

Obrzutka - maksymalna 
grubość 0,5 cm 

Ceresit CR 61 + CC 81 
lub Ceresit CR 62 + CC81 
lub zaprawa cementowa + CC 81 

Tynk renowacyjny nakładany 
warstwowo 

Ceresit CR 62   (gr. 2 cm) 
lub Ceresit CR 63   (gr. 2 cm) 

Wysoki  
poziom 
zasolenia 

Obrzutka - maksymalna 
grubość 0,5 cm 

Ceresit CR 61 + CC 81 
lub CeresitCR 62 + CC81 
lub zaprawa cementowa + CC 8 1 

Tynk podkładowy Ceresit CR 61   (gr. 1 cm) 

Tynk renowacyjny nakładany 
warstwowo 

Ceresit CR 62   (gr. 2 cm) 
lub Ceresit CR 03   (gr. 2 cm) 

 
Istniejące miejsca pleśni należy zlikwidować przy pomocy Preparat Ceresit CT 99.  
Preparat Ceresit CT 99 służy do zwalczania pleśni, porostów glonów i mchów. Niszczy 
mikroorganizmy, bakterie itp. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
CT 99 może być stosowany  na suchych, oczyszczonych szczotkami podłożach.  
Bez użycia wody, oczyścić podłoże z brudu i pyłu, takich jak: powłoki malarskie, tynki, beton itp. 
Istniejące pleśnie, porosty, glony i mchy należy usunąć drucianymi szczotkami tak dokładnie, jak 
tylko jest to możliwe. Preparat nanosi się przed gruntowaniem podłoża. Po naniesieniu CT 99 
trzeba odczekać od 8 do 10 godzin, a następnie można przystąpić do gruntowania, tynkowania itp. 
Po renowacji ścian zewnętrznych wykonać izolacje wg poniższej technologii  IZOLEX 2004: 
• gruntowanie powierzchni roztworem do gruntowania hydrofobizującym i wzmacniającym podłoża 
- Asfalbit  
• wykonanie powłoki gr 2-3 mm bezrozpuszczalnikową masa bitumiczną modyfikowaną 
kauczukiem syntetycznym - Hydrolex 2E lub Styrbit 2000 
• docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (Austrotherm XPS  lub styropianowymi 
Austrotherm EPS) klejonymi punktowo plackami w technologii  IZOLEX 2004  za pomocą 
bezrozpuszczalnikowej masy bitumicznej modyfikowanej kauczukiem syntetycznym - Hydrolex 
2E lub Styrbit 2000 
• w przypadku zastosowania płyt polistyrenowych - styropianowych Austrotherm EPS wykonać 
dodatkowo warstwą ochronną styropianu od strony gruntu - membraną izolacyjną-z wytłaczanej 
izolacji fundamentów GEOSTANDARD - produkowanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), 
jako hydroizolacja. Dzięki specjalnym wytłoczeniom GEOSTANDARD tworzy pomiędzy 
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budynkiem, a izolacją szczelinę powietrzną, która pozwala na wyrównywanie ciśnienia 
hydrostatycznego wewnątrz budynku. Tworzy także dodatkową izolację termiczną i akustyczną, 
jak również ochronę fundamentów przed uszkodzeniami mechanicznymi np. pęknięcia ścian 
budynków. 
Dopuszcza się  stosowanie innych materiałów o parametrach technicznych właściwych , co 
najmniej równych  zastosowanemu materiałowi w projekcie  Zamienne materiały muszą być 
systemowe a producent musi przekazać instrukcje wykonawcze i karty techniczne wyrobów. 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: specjalistyczne elektronarzędzia.. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. Transport 
 Wymagania dotyczące wykonania izolacji wg. instrukcji producenta 
 

5. Wykonanie robót – wg. instrukcji producenta i szczegółów pkt.2. 
6. Kontrola jakości     -  wg. instrukcji  producenta oraz kontrole ; 

- materiału przed użyciem oraz  podkładów  ścisłego przylegania izolacji do podkładu, 
-  braku pęknięć, powierzchnia gładka,  
- ciągłości i szczelności układu warstwy izolującej, grubości min. 6mm z odchyleniem –1 mm,  
- przepustów instalacyjnych i rdzeni żelbetowych co do uszczelnienia przebić przez izolację  
- ochrony izolacji przed uszkodzeniem i zawilgoceniem podczas robót, 
- szczelności dylatacji. 
Badania szczelności dylatacji i izolacji oraz przebić przez rdzenie i przepusty muszą wykazać, że 
wykluczono przeciekanie wody do wnętrza przegrody, 
- kontrola i badanie styku z izolacją pozioma dot. wykazania szczelności j.w.  

7. Odbiór – Odbiory częściowe dotyczą:  
- podkładów pod izolację, izolacji dylatacji i przebić przez izolację ,  
- styku izolacji pionowej z poziomą  
- ciągłości i szczelności dylatacji w każdej warstwie, oraz naroży, przepustów i miejsc wrażliwych na 

przecieki. 
Odbiór podkładów  na podstawie badania wytrzymałości, równości, czystości, wilgotności, rejestracja 
usterek, nierówności  pęknięć i ubytków, wad osadzenia przepustów. 
Odbiór końcowy dotycz:  

- ciągłości izolacji,  występowania uszkodzeń, zgodności z projektem 
W przypadku  niezbędnym należy wykonać  próbę wodną. 
Dokumenty do odbioru końcowego: wykonać projekt izolacji z naniesieniem ewentualnych zmian, 
projekty wykonawcze i technologiczne, dokumenty wyników kontroli, badań i odbiorów 
częściowych i dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz instrukcje producenta i karty wyrobów. 
Odbiór końcowy uznaje się za dokonany po sporządzeniu protokółu oceny jakościowej   
zabezpieczenia przeciwwodnego z wynikiem pozytywnym. 
Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wady to powinno być zapisane w protokóle , oznacza to 
wynik negatywny co powoduje przesunięcie terminu odbioru końcowego do czasu usunięcia usterek i 
wykonania napraw. 
 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa z Wykonawcą  
8. Dokumenty odniesienia 

PN –69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24620     Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
BN-85/6753-08     Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe,  uszczelniające 
BN-77/6759-03     Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 
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Część D - Roboty murowe 
45212220-4    Wielofunkcyjne obiekty sportowe 
45212000-6    Sale gimnastyczne 
45262520- 2   Roboty murarskie  
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót murowych 
Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
 

2. Materiały 
Bloczki betonowe i cegła klinkierytowa w zależności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinna 
odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-68/B-12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-59/B-12009, 
PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. 
Stosowanie cegieł nie objętych powyższymi normami jest niedopuszczalne. 
Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą). 
 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
• urządzenia do przygotowania zaprawy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów cegieł i pustaków. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
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 
Inżyniera, 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 
5.1 Układ cegieł lub bloczków betonowych 
Układ cegieł lub bloczków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy 
czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych 
warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w 
którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej warstwie poziomej muru. 
5.2 Styki murów i narożniki 
Przy zetknięciu się murów warstwą wozówkową jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce 
styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko 
dochodzić do styku. Żadna ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie może wypaść w przedłużeniu 
lica muru dobijającego lecz powinna być w stosunku do niego 
przesunięta o 1/4 lub 3/4 cegły. 
W przypadku gdy jeden mur ceglany styka się lub krzyżuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z 
cegły różniącej się wymiarami od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą 
przewiązane w trakcie ich wykonywania. Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na 
rysunkach 1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
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5.3 Spoiny 
W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na 
głębokość 5 ( 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone 
zbrojenie wewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły lub betonitów). 
Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 
Zaprawa powinna być zgodna z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym (Część 1 i 6 dokumentacji 
projektowej) 
5.4 Dokładność wykonania robót murowych 
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
•  w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 1 cm. 
Grubość murów - w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki 
grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od grubości murów, liczonej w 
cegłach według następujących zasad: 
• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 
powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego 
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla 
tej cegły (pustaka) 
5.5 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
• Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami 
powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020 Roboty 
murowe z cegły. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w 
przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do 
sznura lub szablonu,  dla ścian z rdzeniami należy zachować tolerancje podane w ST robót betonowych 
Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez 
występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) powinny 
być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni 
przewodów. 
Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem powinny być 
otynkowane lub spoinowane. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z Planem 
zapewnienia Jakości) ) na terenie i poza placem budowy 
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi  
do akceptacji. 
• wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie 
i w formie określonej w Umowie. 
• badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
Opisane powyżej kontrole obejmują wytrzymałość  i cechu fizyczne zapraw wg ST robót betonowych 
6.3 Założenia ogólne 
Podstawę odbioru robót murowych z cegły stanowią następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty 
murowe z cegły): 
• badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych 
zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi 
normami.  
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Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim  zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
• badanie prawidłowości wykonania robót murowych. 
• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być przeprowadzone przez 
porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości 
murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 
mm. 
6.4 Badania konstrukcji murowych 
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 
• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzić przez 
oględziny w trakcie robót 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową 
należy przeprowadzić tylko w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość 
spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, 
na z góry określonej partii muru. 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości 
prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub krawędzią muru. 
• sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i 
przymiarem z podziałką milimetrową 
• sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową,  
• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w 
odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów i przerw dylatacyjnych 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem 
• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy przeprowadzać w trakcie 
robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty 
murowe z cegły punkt 2.2.1. 
• sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów wentylacyjnych i 
spalinowych. 
Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu 
wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń. 
W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i drzwi) 
powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest 
co najmniej o 10 °C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz budynku. Badania przewodów należy 
wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy . 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

48 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

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

8. Odbiór robót 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
odbierająca roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy 
zagrażają bezpieczeństwu budowli.  
Uwaga: Powyższe zasady wykonywania murów z cegieł należy stosować przy wykonywaniu murów z 
bloczków betonowych. 
 

9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy obmiarem 
robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań, zgodnie z zapisami ST i projektu  
10. Zbiór norm i przepisów 
• WTWiOR -          Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
• PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykle. 
• PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
• PN-81/B-30003     Cement murarski 15 
• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i  
                                   wymagania. 
• PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-68/B-10024      Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych  
                                  betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
Część E - Podłogi i posadzki. 

 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót : podłóg i 
posadzek. Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 
specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 
 

2. Materiały 
 

Posadzka sportowa Taraflex M sport plus grubości 7mm na podwójnych legarach drewnianych 
alternatywnie inna o zbliżonych parametrach technicznych. Pozostałe podłogi płytki ceramiczne 
oraz wykładzina TARKET. Za zgoda Inspektora nadzoru dopuszcza się materiały zamienne przynajmniej 
o tych samych właściwościach. 
3. Sprzęt 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów cegieł i pustaków. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
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 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem   
powierzchni  na  gładko  oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy 
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 
5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać 
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 
lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową 
łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych 
niŻ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Pozostałe wymogi: 
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych w 
pomieszczeniach zaplecza , w sali gimnastycznej  
5.1 Opis podłogi podwójnie legarowanej Taraflex firmy GERFLOR z Francji. 
Na podłogę drewnianą składa się ruszt drewniany i ślepa podłoga. Ruszt drewniany zbudowany jest 
z krzyżujących się ze sobą legarów so/św II kl., impregnowanych środkami   ognioochronnymi, 
dwustronnie heblowanych o wym. ok. 25x95 mm dla legarów dolnych i 19x95 mm dla legarów 
górnych, ułożonych w rozstawie osiowym co ok. 500 mm. Pod legarami znajdują się kliny 
poziomujące o zakresie regulacji 20-35 mm. Całość odizolowana jest od podłoża folią izolacyjną. 
Ślepa podłoga wykonana jest z desek so/św II kl., suszonych i impregnowanych (jw.), heblowanych 
dwustronnie o wym. ok. 19x95 mm, mocowanych do rusztu „ażurowo” 
w odstępach co ok. 65mm. Do ślepej podłogi, po uprzednim wyłożeniu folii izolacyjnej, 
montowane są dwie warstwy płyty OSB-3 lub V 313 po 10 mm każda.  Cała podłoga odsunięta jest 
od ściany o 1 - 2 cm z wyjątkiem wejść i słupów, co daje możliwość cyrkulacji powietrza pod 
konstrukcją . Podłoga wykończona jest drewnianą listwą wentylacyjną, wyfrezowaną tak, aby 
umożliwić dodatkową cyrkulację powietrza pod podłogą. Wierzchnią warstwę stanowi wykładzina 
sportowa Taraflex firmy GERFLOR z Francji , tolerancja nierówności mierzona dwumetrową łatą w 
dowolnym kierunku nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm/2m, wilgotność 
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podłoża nie większa niż 3%. Wymagana temperatura  pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 
15°C. Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) 
były zamontowane przed rozpoczęciem montażu nawierzchni. 
Podłoże i warunki montażu: beton B-15, podłoże wykonane zgodnie ze sztuką, tolerancja 
nierówności zgodnie z PN, wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 4%, zakończone 
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe 
zamykane i szczelne, wykonane i sprawne oświetlenie miejsca montażu, zapewniony dostęp do 
mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15oC, wilgotność powietrza w sali 
w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. 
5.2 Pozostałe podłogi - zaplecze: 
Posadzka z wykładzin rulonowych – TARKET. Listwy przyścienne z PCW, klejone jw. z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem 
klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. Pomieszczenia sanitarne , holl  - 
posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych (terakota, gresolejoodporne), 
terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach wg projektu 
wykonawczego, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

• barwa: wg wzorca producenta 
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 

25,0 MPa 
• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

kwasoodporność nie mniej niż 98% ługoodporność nie mniej niż 90% 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: ±1,5 mm grubość:      ± 0,5 mm 

krzywizna:   1,0 mm 
b) Gresy - wymagania dodatkowe: 

•  twardość wg skali Mahsa        8 
• ścieralność V klasa ścieralności na schodach i przy wejściach wykonane jako 

antypoślizgowe.  
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

• stopnice schodów, 
• listwy przypodłogowe, 
• kątowniki, narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość: ±0,5 mm 
• krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do 
wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - 
białego i mączki wapiennej zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z 
dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
 
 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

51 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z Planem 
zapewnienia Jakości) ) na terenie i poza placem budowy 
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi  
do akceptacji. 
• wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie 
i w formie określonej w Umowie. 
• badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
Opisane powyżej kontrole obejmują wytrzymałość  i cechu fizyczne zapraw wg ST robót betonowych 
6.3 Założenia ogólne 
Podstawę odbioru robót murowych są normy oraz instrukcja producencka TARAFLEX. 
Inne: badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych 
zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi 
normami.  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim  zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
• badanie prawidłowości wykonania przedmiotowych robót. 
• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być przeprowadzone przez 
porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości 
murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 
mm. 
6.4 Badania posadzek i podłóg :  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, –     sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. –     sprawdzenie 
prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. –     sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew 
podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy . 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

8. Odbiór robót 
W przypadku uznania całości lub części posadzek i podług za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
odbierająca roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy 
zagrażają bezpieczeństwu budowli.  
9. Podstawa płatności 
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Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy obmiarem 
robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań, zgodnie z zapisami ST i projektu  
10. Zbiór norm i przepisów 
WTWiOR -          Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z Poli (chlorku winylu). 
 
Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

Część F - Roboty remontowe i wykończeniowe 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót remontowych i 
wykończeniowych. Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą 
specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 
 

2. Materiały 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można kaŜdą wodę zdatną do picia, 
oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych  
bagiennych  oraz wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowe, a w szczególności:  
–     nie zawierać domieszek organicznych, 
–     mieć  frakcje  róŜnych  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,   do   warstw   
wierzchnich   – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie  wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 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 objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
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Płyty gipsowo – kartonowe jako obustronne okładziny powinny być stosowane płyty grubości 
12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997. Fireboard.  
Płyty gipsowe FIREBOARD, grubości 20mm powinny odpowiadać wymaganiom Aprobaty 
Technicznej ITB AT-15-2939/2001 
Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 30042:1993,  
Gipsowe masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Kształtowniki stalowe, zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku 
St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997 pionowe CW 50, CW 
75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60mm poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 
UW 100 z blachy stalowej grubości 0,55mm ościeżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy 
stalowej grubości 2,0mm narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 
0,6mm , kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku 
słupków z blachy ryflowanej grubość blachy moŻe wynosić 0,55±0,05mm Kątowniki stalowe, 
ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej 
odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i 
kształtu powinny być określone w dokumentacji technicznej. 
Wełna mineralna lub szklana. Pomiędzy płytami g-k przestrzeń moŻe być wypełniona płytami lub 
matami z niepalnej wełny mineralnej lub szklane. Wyroby z wełny mineralnej lub szklanej powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Taśmy spoinowe. Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo – kartonowymi oraz w naroŻach 
i na obwodzie ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego, siatki, taśmy 
papierowe lub inne. 
Uszczelki (taśmy uszczelniające). Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz 
ścianami bocznymi powinny być stosowane uszczelki polietylenowe grubości 3mm lub 4mm lub z 
wełny mineralnej grubości 10mm. 
Wkręty do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do kształtowników nośnych powinny być 
stosowane wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozją typu TN (w przypadku mocowania płyt 
do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Do 
łączenia kształtowników między sobą powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczone przed 
korozją, o minimalnych wymiarach 3,9x11mm. Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Łączniki mechaniczne. Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji budynku 
powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej obiektu. 
Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Płyta sufitowa z perforowanym rdzeniem z włókna mineralnego o powleczona włókniną 
akustyczną; w której skład wchodzi biologicznicznie rozpuszczalna wełna mineralna, perlit, glina, 
skrobia . 
Klasa reakcji na ogień A2/B1 (zgodnie z PN-93/B-02662; PN-B-02974:1996) 
Odporność ogniowa od F30 do F90 (wg PN-90/B-02851; PN-B-02851-4:1998) 
 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
• specjalistyczne elektronarzędzia. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

54 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów cegieł i pustaków. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
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 
Inżyniera, 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. 
Farby i lakiery dopuszczone do stosowania posiadające atesty sanitarno-higieniczne do stosowania w 
wewnątrz budynku. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1 Malarskich: 

• Roboty malarskie obejmują: 
• Zeskrobanie i zmycie starej farby  
• Zeskrobanie wykwitów (zacieków),   
• Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń  
• Wygładzenie powierzchni tynku – gładzie gipsowe 
• Zagruntowanie powierzchni  
• Malowanie dwukrotne  

5.2.Obudowy z płyt kartonogipsowych: 
Ściany powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego 
obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonania ścian powinny spełniać 
wymagania określone w pkt. 2. Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z 
kształtowników stalowych zimnogiętych: pionowych słupków CW wstawianych w profile poziome 
UW – podłogowy i sufitowy. Kształtowniki obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji 
budynku łącznikami mechanicznymi wg pkt 2.8. W stykach tych profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku powinny być zastosowane uszczelki wg pkt 2.6. 
Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo – kartonowe o grubości 12,5mm lub 15mm 
mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w przypadku mocowania 
płyt do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). 
Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 200 – 250mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany 
oraz 700 – 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy położonej głębiej. 
Ściany działowe powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz 
w odstępach nie większych niż 15m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień) o długości 
większej niż 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacją techniczną określonego obiektu. 
Należy przestrzegać stosowania płyt g-k o odpowiedniej klasie odporności ogniowej zgodnie z 
Dokumentacja Projektową. 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: bezpośrednio na podłożu – na 
deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, na podkładzie z 
placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do 
podłoża. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać 
uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 
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5.3.Tynki: 
Ogólne zasady wykonywania tynków: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, Ŝe 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. 
Przygotowanie podłoży: 
• Spoiny w murach ceglanych - 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 przez zmycie 10% 
roztworem szarego 

• mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywania tynków trójwarstwowych: 
• Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany 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. 
• Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
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Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z Planem 
zapewnienia Jakości) ) na terenie i poza placem budowy 
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi  
do akceptacji. 
• wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie 
i w formie określonej w Umowie. 
• badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
Opisane powyżej kontrole obejmują wytrzymałość  i cechu fizyczne zapraw wg ST robót betonowych 
6.3 Założenia ogólne 
Podstawę odbioru robót murowych z cegły stanowią następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty 
murowe z cegły): 
• badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych 
zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi 
normami.  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim  zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
• badanie prawidłowości wykonania robót murowych. 
• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być przeprowadzone przez 
porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości 
murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 
mm. 
6.4 Badania robót remontowych i wykończeniowych. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy . 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

8. Odbiór robót 
W przypadku uznania całości lub części robót remontowych i wykończeniowych.  za niezgodne z 
wymaganiami normy komisja odbierająca roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli.  
Uwaga: Powyższe zasady wykonywania murów z cegieł należy stosować przy wykonywaniu murów z 
bloczków betonowych. 
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9. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy obmiarem 
robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań, zgodnie z zapisami ST i projektu  
10. Zbiór norm i przepisów 
• WTWiOR -          Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
• PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykle. 
• PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
• PN-81/B-30003     Cement murarski 15 
• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i  
wymagania. 

•  PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• 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-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
• PN-B-11205:1997 Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
• PN-B-79406:97, Elementy kamienne. 
• PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
• PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 
UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

Część G  – Utwardzenie i  zagospodarowanie terenu. 
45223300-9 – utwardzenie – utwardzenie terenu przy nowych studniach przyokiennych.  

G.1.Korytowanie 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem korytowania wraz z profilowaniem. 
Specyfikacja techniczna j stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
 

2. Materiały 
Nie dotyczy. 
 

3. Sprzęt 
płyty wibracyjne. 
 

4. Transport 
Dowolny, dopuszczony przez Inspektora nadzoru. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca musi przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym podłożu 
nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
Koryto wykonywać ręcznie . 
Koryto po wyprofilowaniu musi być utrzymywane w dobrym stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to musi on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone koryto uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
6. Kontrola jakości robót 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać  ±1 
cm. Wskaźnik zagęszczenia koryta określony według BN-77/8931-12 nie może być mniejszy niż 1,0. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża musi 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do + 10 %. 
7. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według ST dały wyniki pozytywne. 
8. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa z Wykonawcą  
 

9. Zbiór norm i przepisów 
• PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
• PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
• PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
• PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
• BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

G.2.Krawężniki betonowe na ławie z betonu, betonowe obrzeża chodnikowe 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie z betonu i obrzeży betonowych. 
Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 

2. Materiały 
krawężniki betonowe,  obrzeża betonowe chodnikowe, mieszanka betonowa, piasek 
 

3. Sprzęt 
betoniarka, ubijaki ręczne lub mechaniczne 
 

4. Transport 
Elementów betonowych - dowolny, nie powodujący uszkodzenia materiałów 
Mieszanka betonowa - zgodnie z PN-B-06250 
Piasek - dowolny, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem 
 

5. Wykonanie robót 
Koryto pod ławy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu muszą odpowiadać wymiarom ławy 
w planie.  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) wykonać zgodnie z projektem. Zewnętrzna 
ściana krawężnika od strony chodnika musi być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem. Ustawienie 
krawężników musi być zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje 
się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 
Betonowe obrzeża chodnikowe ustawiać na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża musi być obsypana piaskiem, lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny oczyścić i zmyć wodą i wypełnić zaprawą cementowo - 
piaskową.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  do akceptacji. 
 

6. Kontrola jakości robót  
Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży 
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Dopuszczalne odchylenia linii krawężników i obrzeży w poziomie od linii projektowanej wynosi ± 1 cm na 
każde 2 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową  jest m (metr) ustawionego i odebranego krawężnika, obrzeża i odebranego koryta. 
 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą jest Umowa z Wykonawcą 
 

10. Zbiór norm i przepisów 
• PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 - Beton zwykły 
• PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
• PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
• PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i      mieszanka 
• PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
• PN-B32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
• BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

G.3. Podsypki z piasku 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podsypki  z piasku 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 

2. Materiały 
Piasek 
 

3. Sprzęt 
walce wibracyjne, walce ogumione 
przewoźne zbiorniki do wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 

4. Transport 
Kruszywa i piasek -dowolny, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Piasek, musi być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego piasku, żwiru 
musi być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja trzeba przed zagęszczeniem wymienić materiał 
podsypkowy na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania musza być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa musi być zagęszczana ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia = 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wilgotność podczas zagęszczania musi być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność jest 
wyższa od wilgotności optymalnej, osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
  

6. Kontrola jakości robót 
Nierówności podłużne mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne mierzyć 4- metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać- 12 mm 
Spadki poprzeczne muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą 
przekraczać  1 cm,  
Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Umową.. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podsypki 
 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
Umowa z Wykonawcą  
 

10. Zbiór norm i przepisów 
• PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

G.4. Podbudowa betonowa 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem: - podbudowy betonowej 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
 

2. Materiały 
beton klasy B 20 wg. St robót betonowych 
  

3. Sprzęt 
sprzęt jak w przypadku St robót betonowych  
 

4. Transport 
Transport masy betonowej musi odbywać się zgodnie z PN-B-06251 
 

5. Wykonanie robót 
Podbudowa betonowa  nie może być wykonywana w temperaturach niższych niż 5 stopni C i nie wyższych 
niż 30 stopni C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia 
betonu, co gwarantuje  uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości podbudowy. Betonowania nie 
można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowę wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 
kształtach powierzchni. 
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W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, 
zacieranie szczotką w celu 
łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, stosować 
pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
Preparat powłokowy natryskiwać szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 
minut od zakończenia zagęszczania. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60 %) powierzchnia 
betonu powinna być – mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą. 
Szczeliny konstrukcyjne (dylatacyjne) pomiędzy nawierzchnią, a krawężnikiem lub innym elementem 
stałym wykonać z zastosowaniem wkładki z płyty pilśniowej bitumowanej 
 

6. Kontrola jakości robót 
Badanie konsystencji mieszanki betonowej wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań muszą być 
zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inspektora  
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie wykonać zgodnie z PN-S-96015. 
Badanie nasiąkliwości betonu wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
Badanie mrozoodporności betonu wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +- 5 cm. 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzyć planografem, według BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać:- 6 mm 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach muszą być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją +- 0,2 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą 
przekraczać +- 1 cm. 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +- 1 cm. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowej 
 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
Umowa z Wykonawca  
 

10. Zbiór norm i przepisów 
• PN-B-06250 - Beton zwykły 
• PN-B-06712 - Kruszywo mineralne do betonu 
• PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
• PN-B-06714-40 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
• PN-S-96015 - Cement. Transport i przechowywanie 

G.5.3awierzchnia z kostki betonowej 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem: nawierzchni z kostek betonowych 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 

2. Materiały 
kostka brukowa betonowa,  
koryto ściekowe Hexaline firmy Aco  
Koryta betonowe prefabrykowane odwadniające szer.60cm 
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3. Sprzęt 
Wibratory płytowe 
 

4. Transport 
Dowolny, nie powodujący uszkodzenia materiałów 
 

5. Wykonania robót 
5.1 Wykonanie nawierzchni 
Przed przystąpieniem do utwardzania przestrzeni pomiędzy istniejącymi studniami okiennymi należy 
wynieść skrzynkę zasilania elektrycznego o 15 cm. W przypadku zbyt krótkiej końcówki kabla zasilającego 
należy go przedłużyć mufując kabel wraz z wykonaniem izolacji poszczególnych żył taśmą 3M.   
Kostkę układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory powierzchniowy z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu 
Koryta betonowe prefabrykowane szerokości 60 cm należy przeprowadzić od wschodnio – północnego 
narożnika parkingu znajdującego się przy budynku KRUS do istniejącego  koryta spływowego po północnej 
stronie budynku. Połączenie wykonać w linii prostej. Dodatkowo należy wykonać: przepust koryta przez 
istniejący murek podwalinowy ogrodzenia budynku i na szerokości w/w koryta należy rozebrać istniejący 
krawężnik drogowy oraz częściowo nawierzchnie (narożnik) chodnika. Spadek koryta należy wyprofilować 
w taki sposób by dno zagłębienia prefabrykatu koryta wystawało 1 cm nad poziom parkingu – utwardzenie z 
asfaltobetonu. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
mogą przekraczać 0,5 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać ± 
0,5  cm 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej 
 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru , 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
  Umowa z  Wykonawcą  
10. Zbiór norm i przepisów 
• PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
• PN-B-06250 - Beton zwykły 
• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
• PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

G.6. Zagospodarowanie terenu – trawniki 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założenie i pielęgnacja trawników na terenie płaskim . 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
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2. Materiały 
• nasiona traw, nawóz mineralny, ziemia urodzajna 
 

3. Sprzęt 
• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników 
 

4. Transport 
Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału 
 

5. Wykonanie robót 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu rodzimego na 
ziemię urodzajną teren musi być obniżony w stosunku do krawężników o około 15 cm. 
Teren musi być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna rozścielona równą warstwą i wymieszana z 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
Przed siewem nasion trawy ziemię wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew 
musi być dokonany w dni bezwietrzne, 
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inspektora  prawidłowości wykonanych robót. 
 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 trawnika wg umowy 
  

10. Zbiór norm i przepisów 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
 

IV.IV.IV.IV. Część   Część   Część   Część   IIIIIIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru 

robót robót robót robót instalacji instalacji instalacji instalacji instalacyjnychinstalacyjnychinstalacyjnychinstalacyjnych    
 
Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  dotyczy wszystkich czynności dodatkowych 
mających na celu wykonanie robót związanych z :  

A. – I3STALACJA WODOCIĄGOWA I KA3ALIZACYJ3A 
B. - I3STALACJA CE3TRAL3EGO OGRZEWA3IA 

A. I3STALACJA WODOCIĄGOWA I KA3ALIZACYJ3A 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie robót instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w  budynku hali sportowej  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku garażowym. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów,  
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• montaż armatury,  
• montaż urządzeń,  
• badania instalacji,  
• wykonanie izolacji termicznej,  
• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

•  Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wodociągowych, z polietylenu 
łączonych przez zgrzewanie lub złączki zaciskowe. 

• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych 
w kielichach gumowymi pierścieniami, oraz z rur kamionkowych. 

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

2.2. Armatura 
• Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową standardową 

2.3. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej 
grub. 6, 9 i 13 mm, 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

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

4. TRA3SPORT I SKŁADOWA3IE 
4.4. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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4.5. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKO3A3IE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
• Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie lub złączki zaciskowe. Wymagania ogólne dla połączeń 
zgrzewanych określone są w tomie  „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych ”. 

• Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez złączki skręcane. Wymagania ogólne dla połączeń z 
łączników skręcanych  określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne”. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

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

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

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
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• Ponieważ w budynku występuje kilka odrębnych układów badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego układu oddzielnie. 

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

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

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

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

6. KO3TROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7.ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe” 

• W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
• bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 

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

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

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

9. PODSTAWA PŁAT3OŚCI 
• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZA3E 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

67 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

B. I3STALACJA CE3TRAL3EGO OGRZEWA3IA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania na budynku hali sportowej 

 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji c.o. na poziomie parteru.  Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów,  
• montaż armatury,  
• montaż urządzeń grzejnych  
• badania instalacji,  
• wykonanie izolacji termicznej,  
• regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

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

2. MATERIAŁY 

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

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

2.1. Przewody 
• Instalacja centralnego ogrzewania poziomy w piwnicy wykonana będzie z rur stalowych czarnych 

instalacyjnych wg. PN-EN 10219:2000 natomiast pomiędzy szafkami rozdzielaczowymi a 
grzejnikami i do ogrzewania podłogowego z rur polipropylenowych Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 
• Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ V z podejściem od 

posadzki 
2.3. Armatura 
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• Dla grzejników typu V zawory termostatyczne są zamontowane w komplecie z grzejnikiem 
2.4. Izolacja termiczna 

• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 20 mm. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. TRA3SPORT I SKŁADOWA3IE 
4.1. Rury 

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

4.2. Grzejniki 
• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

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

4.3. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5. WYKO3A3IE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
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– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.2. 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 110 mm. 
• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero 
po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
• Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 

• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór 
kulowy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 



ZUT 

 

 

ZAKŁAD USŁUG TECH3ICZ3YCH „ZUT” S.C. 
42-221 Częstochowa , ul. Ikara 128”B” , tel. 366-93-58 , 372-23-65 

str. 

70 z 76 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie robót modernizacji sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 (dz. 3r 5722/3). 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI-INSTAL. 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 
• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 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. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 

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

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

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. KO3TROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
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– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

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

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

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

9. PODSTAWA PŁAT3OŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZA3E 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze”. 
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”. 
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 

V.V.V.V. Część   IV                                                   Część   IV                                                   Część   IV                                                   Część   IV                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru 
robót zasilanie w energie , wewnętrzne instalacje  robót zasilanie w energie , wewnętrzne instalacje  robót zasilanie w energie , wewnętrzne instalacje  robót zasilanie w energie , wewnętrzne instalacje  

elektryczneelektryczneelektryczneelektryczne    
4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0- Roboty w zakresie instalacji 
45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych 
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45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Projekt  niniejszy  obejmuje   remont  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych  w  pomieszczeniach zaplecza 
sportowego przy istniejącej sali gimnastycznej tj. instalacje oświetleniową, instalacje gniazd wtykowych, 
instalacje teletechniczne, rozdzielnice elektryczne, ochronę przeciwporażeniową. 
Roboty towarzyszące będą obejmowały dodatkowe prace porządkowe oraz prace zabezpieczające z uwagi 
prowadzenie prac w czynnym obiekcie i wspólnym korzystaniem z ciągów komunikacyjnych. 
Charakterystyka techniczna obiektu 

Napięcie zasilania - Un=230/400V 
Moc zainstalowana - Pi=22,7kW 

Rodzaj zasilania - linia 
kablowa    YDY    5x10mm2    z    istniejącej 
rozdzielnicy głównej RG przy portierni 
System ochrony od porażeń - uziemienie ochronne 
Układ sieci nn     3~50Hz 400/230V - TN-S 
System ochrony od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania 
Środki ochrony przeciwporażeniowej - izolacja    ochronna,    samoczynne   
szybkie 
wyłączenie   zasilania   wyłącznikami   różnicowoprądowymi   oraz   wyłącznikami   
instalacyjnymi   o 
charakterystyce czasowo-prądowej typu B i C, połączenia wyrównawcze, II klasa izolacji 
Środki ochrony przeciwprzepięciowej - ochronniki klasy C w rozdzielni R-SG 

W odniesieniu do całości instalacji elektrycznej należy przestrzegać każdorazowo obowiązujących 
przepisów, technicznych warunków przyłączenia oraz zaleceń niniejszego projektu. 
Instalacje wewnętrzne - demontaże 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać dokładnej identyfikacji istniejących 
obwodów, a następnie ich demontażu. Z istniejącej instalacji należy wykorzystać oprawy 
oświetlające salę gimnastyczną. W trakcie prac budowlanych należy je zdemontować, poddać 
czyszczeniu i konserwacji a następnie powtórnie zamontować. 
Instalacje wewnętrzne - zasilanie 
Z istniejącej rozdzielni RG (za układem pomiarowym), należy wyprowadzić linie zasilającą YDYżo 
5x10mm2 
do projektowanej rozdzielni R-SG, zabezpieczając ją bezpiecznikiem 35A i prowadząc ją w rurze 
ochronnej 
i/lub listwie kablowej pod sufitem w obrębie korytarzy połączonych budynków szkoły. 
Linie   kablową   należy   wykonać   zgodnie   z   Polskimi   Normami   i   Przepisami   Budowy   
Urządzeń Elektroenergetycznych. 
Rozdzielnia sali gimnastycznej - R-SG 
Rozdzielnię sali gimnastycznej - „R-SG" - należy wykonać w formie obudowy podtynkowej 
(uniwersalnej) typu FW52N prod. Hager oraz wyposażyć w aparaturę modułową zgodnie ze 
schematem ideowym E-3. Rozdzielnicę zabudować na wysokości ok.1m (dół rozdzielni). 
Instalacja oświetleniowa 
Rozmieszczenie wypustów oświetleniowych przedstawiono w załączonym planie instalacji rys. nr 
E-1. Instalacje oświetleniowe projektuje się wykonać przewodami YDYpżo 3(4)x1,5mm2 
układanymi pod tynkiem na uchwytach paskowych. Łączniki należy zamontować na wysokości 
1,2m. Należy zwrócić uwagę aby osprzęt montowany w pomieszczeniach wilgotnych miał wartość 
ochrony co najmniej IP44. W pomieszczeniach    sanitarnych   z   obwodów   oświetleniowych    
należy   dodatkowo   zasilić   wentylatory mechaniczne. Sterowanie załączania w/w wentylatorów 
realizowane będzie przyciskami światła, jednakże do wentylatorów należy doprowadzić dodatkową 
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fazę z przed wyłącznika, podtrzymującą jego działanie na okres do 10 min, po wyłączeniu 
oświetlenia. 
 

OPRAWY OŚWIETLE3IOWE 

Oprawa typu „A" - CAPRIT5  4x24PAR 4 kpl PXF Lighting 

Oprawa typu  „B" - SOLAR NEW 2xl8W IP55 7szt PXF Lighting 
Oprawa typu „C" i „F" - FIBRA II 2x58W IP65 7szt PXF Lighting 
Oprawa typu „D" - LATTE 2x58W IP40 6szt PXF Lighting 
Oprawa typu „E" - SOLAR 2xl8W IP40 8szt PXF Lighting 
Oprawa  typu  „G" -  kinkiet  nad   

lustro MORNING 36W 2G11 (4201- Egoluce) 3szt PXF Lighting 

Oprawa          ewakuacyjna          z piktogramem - STAR 
8W z funkcją autotestu 

6szt PXF Lighting 

Inwerter 3godz. z funkcją autotestu 21szt PXF Lighting 
(TM Technologie) 

Instalacja gniazd wtykowych 
W pomieszczeniach zaplecza sportowego oraz sali gimnastycznej należy zamontować gniazda 
wtykowe zgodnie z planem E-2. Gniazda   należy   montować  zgodnie  z   rysunkiem   i   ogólnie   
przyjętymi  zasadami   montażu   osprzętu elektroinstalacyjnego. Gniazda w części socjalnej oraz 
WC należy montować na wysokości ok. 1.2m nad poziomem posadzki. W pokoju nauczycielskim, 
magazynku oraz w sali gimnastycznej na wysokości ok. 0,3m nad poziomem posadzki. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na konieczność doprowadzenia do pomieszczenia technicznego 
dwóch odrębnych  obwodów trójfazowych,  zasilających  projektowany  bojler elektryczny  
(12kW)  oraz gniazdo400V/16A. 
Ochrona przetężeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobór przewodów 
Wartość zabezpieczeń dobrano dla zakładanych znamionowych prądów obciążenia jak również ze 
względu na występujące prądy zwarciowe, w poszczególnych punktach instalacji oraz ze względu na 
wymaganą selektywność zadziałania poszczególnych zabezpieczeń. Wartości zabezpieczeń i ich 
typy podane są na schemacie. Przewody dobrano ze względu na wartość zabezpieczeń nadmiarowo 
prądowych w poszczególnych obwodach, z uwzględnieniem współczynników poprawkowych 
wynikających ze sposobu ułożenia przewodów oraz dla uzyskania spadków napięć od punktu 
zasilającego w stacji transformatorowej do punktów poboru mocy poniżej 5%. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę od porażeń w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do 
odbiorników 1-fazowych stosować instalację trzyżyłową a w układach 3 -fazowych - pięciożyłową 
Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę żółto-zieloną Przewody te w rozdzielnicy 
podłączyć pod zaciski PE. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem 
pośrednim dla instalacji urządzeń elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w budynku, należy 
stosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych, które będzie 
realizowane za pomocą wyłączników różnicowoprądowych. W pomieszczeniach łazienek oraz 
pomieszczeniu technicznym należy wykonać połączenia wyrównawcze poprzez połączenie 
metalowych części z zaciskami PE. Z szyną główną należy, za pomocą przewodów 
wyrównawczych, połączyć części metalowe obce, tj. rurociągi wodno-kanalizacyjne (możliwie 
najbliżej miejsca ich wprowadzenia), dostępne części metalowe budynku, metalowe obudowy 
urządzeń. Dla zapewnienia odpowiedniego uziemienia dla projektowanej instalacji należy z 
istniejącego otoku doprowadzić bednarkę do projektowanej rozdzielni R-SG. W przypadku 
stwierdzenia nieprzydatności do użytku istniejącego uziomu (np. ze względu na dużą korozję) 
należy wykonać sztuczny uziom pionowy z wykorzystaniem sond uziomowych dla uzyskania 
R<10Q. 
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2. Materiały 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST 
- 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. 
3.  Sprzęt 
Niezbędny sprzęt do wykonania robót to ręczne elektronarzędzia, drabiny oraz mierniki 
elektryczne. Wszystkie materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w budynku muszą posiadać 
niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. 
4. Transport 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
Roboty  elektryczne po  ich  wykonaniu podlegają odbiorowi  technicznemu.  Odbioru tego 
dokonuje wykonawca  robót, w obecności  przedstawiciela dostawcy  energii elektrycznej, 
właściciela budynku oraz przedstawiciela inwestora. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
-  zgodności wykonania robót elektrycznych z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 
   odstępstwami,  potwierdzonymi  odpowiednimi  wpisami w  dzienniku  budowy,  a także 
   zgodności z  przepisami  szczególnymi,  odpowiednimi  Polskimi Normami  oraz wiedzą 
   techniczną 
-  jakości wykonania robót elektrycznych 
-  skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
-  spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
   oporności izolacji przewodów oraz przewodów ochronnych instalacji 
-  zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników 
   prądu 
Pozytywne wyniki  powyższych działań  sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 
Przed rozpoczęciem prac demontażowych istniejące obwody elektryczne należy odłączyć od kabli 
zasilających.  
Zabronione wykonywanie obok siebie wspólnych przepustów dla  kilku przewodów. 
W trakcie odbioru robót elektrycznych należy przedstawić następujące dokumenty: 
-  dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy wraz z 
   dokumentami wydanymi przez dostawcę energii elektrycznej, zawierającymi zapewnienia 
   dostarczenia mocy i energii elektrycznej oraz określającymi warunki przyłączenia do sieci 
   energetycznej 
-  protokoły z  oględzin stanu  sprawności  połączeń  sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania 
-  protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciągłości 
   przewodów 
-  protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz  prądu 
   zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
-  certyfikaty na urządzenia i wyroby 
-  dokumentacje  techniczno-ruchowe oraz  instrukcje  obsługi zainstalowanych urządzeń 
   Elektrycznych 
6. Uruchomienie instalacji elektrycznej 
Uruchomienia  instalacji  elektrycznej  dokonuje  dostawca energii elektrycznej przy udziale 
wykonawcy robót  elektrycznych  oraz przedstawiciela właściciela budynku i inwestora. Przed 
uruchomieniem instalacji elektrycznej dostawca energii elektrycznej powinien: 
-  zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego robót elektrycznych 
-  sprawdzić ważność umowy o dostarczenie energii elektrycznej 
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W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny być również sprawdzone wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy  tych urządzeń powinny zapewniać 
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 
Instalację elektryczną można uznać za uruchomioną gdy: 
-  wszystkie zainstalowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo 
-  sporządzono protokół uruchomienia, w którym między innymi jest zapis  o przekazaniu 
   instalacji elektrycznej do eksploatacji. 
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza 
zgodność  parametrów  technicznych z  dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi 
Normami. 
7. Kontrola jakości wykonania robót elektrycznych 
Kontrola  jakości  wykonania  robót  elektrycznych powinna obejmować  przede wszystkim 
sprawdzenie: 
-  zgodności  zastosowanych  do  wbudowania  wyrobów i zainstalowanych  urządzeń  z 
   dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami 
-  poprawności wykonania oprzewodowania oraz  zachowania wymaganych odległości od 
   innych instalacji i urządzeń 
-  poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany 
-  poprawności zamontowania  urządzeń  elektrycznych,  w  tym aparatów  oraz sprzętu  i 
   osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
   zainstalowania 
-  prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
-  prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji 
-  prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych 
-  prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków w 
   jakich pracują) 
-  spełnienia dodatkowych zaleceń  projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 
   dokumentacji technicznej 
8. Podstawa płatności 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy obmiarem 
robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań, zgodnie z zapisami ST i projektu  
9. Przepisy związane 
-  Polska norma PN-91/E-05009 – „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” 
-  Polska norma PN-91/E-01242 „Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
   przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.” 
-  Polska norma PN-EN 50110-1 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych.” 
-  Polska norma PN-IEC 60364-1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
   przedmiot i wymagania podstawowe.” 
-  Polska norma PN-IEC 60364-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
   dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.” 
-  Polska norma PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
   Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” 
-  Polska norma PN-IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
-  i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.” 
-  Polska norma PN-IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
   Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
   bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem   elektrycznym.” 
-  Polska norma PN-91/E-05010 „Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.” 
-  Polska norma PN-92/E-05201 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Metody oceny zagrożeń 
wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych. Metody oceny  zagrożenia pożarowego i/lub 
wybuchowego.” 
-  Polska norma PN-92/E-05202 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub 
wybuchowe. Wymagania ogólne.” 
-  Polska norma PN-E-05204: 1994 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona   obiektów, instalacji 
i urządzeń. Wymagania.” 
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-  Polska norma PN-84/E-02033 „ Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” 
-  Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póź. zm.) 
-  Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.) 
-  Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych 
   ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489) 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 
   313). 
-  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
   marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
   budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93) 
-  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych 
   powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
   przeciwporażeniowej (M.P. z 1990 r. Nr 81, poz. 473)Rozporządzenie. Ministra Gospodarki z 
   dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 
   80, poz. 912) 
-  Rozporządzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagań 
   kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu 
   stwierdzenia tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji 
   wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się 
   komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. 
   z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U. 2000 r. Nr 15 poz. 187) 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów prac, które powinny 
   być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). 
-  Zarządzenie MGiE oraz MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
   elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z późn. zm.). 
-   (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z późn. zm.). 
-  Rozporządzenie MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
   innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z późn. zm.). 
 

VVVVI.I.I.I.        Uwagi KońcoweUwagi KońcoweUwagi KońcoweUwagi Końcowe    

 
3iniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do 
złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania                    
i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.  

 
 
 
 
 
 
Częstochowa , dn. 14.03.2008 
 
 
 


