
Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 1 
 

 

CZEŚĆ 3 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA BUDOWLANA 

 

 

Obiekt:  Remont pomieszczeń laboratorium nr 31 w Budynku Politechniki 

Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej 

 

Adres:  Al. Armi Ludowej 16, 00-637 Warszawa 

 

Inwestor:  Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej 

 

Opracował:  mgr inż. arch. Krzysztof Próchnicki 

 

Data: Lipiec 2021 

 

  



Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 2 
 

SPIS TREŚCI 

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE  str. 3 

ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 

 

ST_B-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE   str.19 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

 

ST_B-02 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE   str. 22 

ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV 45320000-6 

 

ST_B-03 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  str. 29  

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV 45262500-6 

 

ST_B-04 - MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ   str. 34 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - KOD CPV 45421000-4 

 

ST_B-05 - ROBOTY TYNKARSKIE  str. 38  

ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ - KOD CPV 45324000-4 

 

ST_B-06 – ŚCIANY str. 45  

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH - KOD CPV 45421152-4 

 

ST_B-07 - WYKONANIE POSADZEK I WYKOŃCZENIA PODŁÓG I ŚCIAN  str. 50 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - KOD CPV 45430000-0 

 

ST_B-08 - INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW  str. 60 

SZTUCZNYCH - KOD CPV 45332200-5 

 

ST_B-09 - INSTALACJE KANALIZACYJNE  str. 79 

Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOD CPV 45332300-6 

 

ST_B-010 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE KOD CPV CPV 39717200 – 3  str. 92 

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH KOD CPV 45331220 – 4 

 

ST_B-11 –  INSTALACJE ELEKTRYCZNE        str.104 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45311200-2  

 

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych-7020


Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 3 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 

 

1.  WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy remoncie pomiesczeń laboratorium nr 31 

w budynku Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Również roboty nie objęte 

niniejszą specyfikacją, a których wykonanie przewidziano w dokumentacji 

projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych szczególnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.3 Podstawa opracowania 

• umowa Inwestora, 

• podkłady architektoniczne, 

• wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów, zawarte w 

materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach, 

• normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i 

odbioru robót instalacyjnych i budowlanych 

 

1.4 Określenia podstawowe: 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i 

książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 

dziennik montażu. 

Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 

użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które 
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zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Jako 

Krajowe oceny techniczne mogą być wykorzystywane dawne Aprobaty techniczne 

wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do końca okresu ważności 

tych aprobat. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w odpowiednich normach i 

przepisach. Roboty budowlane wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, 

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić 

zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z 

wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 

26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek 

(Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.6 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce 

robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej 

i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub 

administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z 

uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

1.7 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia (o ile będą potrzebne) i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 

umownej i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego i Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
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przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na 

terenie robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 

pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się 

do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym również w 

pomieszczeniach biurowych i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i 

pojazdach Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz 

właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 

krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania 

materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użytku. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 
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Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały krajową ocenę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.4 Certyfikaty i deklaracje 

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

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

krajowych ocen technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

• posiadają certyfikat na znak CE, 

• krajową deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub krajową oceną techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęta certyfikacją 

określoną w pkt.1 i które spełniają wymagania ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Zamawiającego, 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 

Zamawiającego, 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. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje 

się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 

wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

6.4 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy . 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 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, a koszty powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.5.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi 

obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie 

z dokumentacją. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez 

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 
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• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru 

robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu 

o parametry rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 

Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej 

a także w obowiązujących przepisach. 

Ceny 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, 

• wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 

r. Nr 207. poz. 2016 z późno zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19. poz. 177). , 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , 

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. 

poz. 1321 z późno zm.). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późno zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 

Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
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9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 

2001 r. Nr 76, poz. 808). 

11.Inne ustawy mające zastosowanie, 

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania : znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401). 

16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

17.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

18.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

19.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

20.Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-01 - Roboty rozbiórkowe 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy remoncie zespołu pomieszczeń 

Laboratorium nr 31  Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej. 

1.2  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• rozbiórki i usunięcia 

1.3 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w 

trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi 

poszczególnym elementom robót rozbiórkowych 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu może być użyty 

sprzęt dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne 

badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny i bezpieczny w obsłudze, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót rozbiórkowych powinien się 

wykazać możliwością korzystania z poniższego sprzętu: 

• Do odspajania – młoty, majzle, kilofy, młoty elektryczne, wiertarki, 

szlifierki kątowe 

• Do wydobywania i ładowania – łopaty, taśmociągi, taczki, wiadra, zsypy 

• Do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki 

• Do zabezpieczenia – stemple, kliny, 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do 

rodzaju powstałych przy rozbiórce elementów przeznaczonych do usunięcia i ich 

wielkości oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być 

dostosowana do wydajności sprzętu do rozbiórek. Używane pojazdy poruszające 

się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotycząc. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy teren wykonywanych prac ogrodzić i 

oznakować zgodnie z wymogami BHP. Roboty prowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47, poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Powyższe prace prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w 

celu uniknięcia awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas prac rozbiórkowych, szczególnie 

podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów łatwopalnych. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikającym z 

niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Do rozbiórek przeznaczono: 

• stolarkę drzwiową 

• ścianki działowe (fragmenty) 

• wykładzina ścienna z płytek 

• posadzka z płytek 

Ściany rozebrać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osób 

posiadających stosowne uprawnienia. Fragment ściany działowej rozbierać przy 

pomocy lekkiego rusztowania przesuwnego, usuwając od góry kolejne warstwy 

cegieł. Ścianę działowa szklaną rozebrać fragmentami, demontując kolejne 

panele. 

Wszelkie odpady oraz gruz powstałe z demontażu powinny zostać 

zagospodarowane zgodnie z zasadami i wymogami ochrony środowiska. 

Materiały przewidziane do ponownego montażu powinny być segregowane w 

miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie. 

Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zapewniając pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do 

wykonania zakresem prac. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 

wykonanych prac, usunięcia gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu 

po wykonanych pracach. 

Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie 

ewentualnych uszkodzeń powstałych przy ich demontażu. 

W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania 

należy elementy wymienić na nowe. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m2, m3, mb, szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy: 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: 

Rusztowania ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-02 - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV 45320000-6 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i 

przeciwwodnych przy remoncie zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31  

Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• izolacja fragmentów pomieszczeń magazynowego i Laboratoryjnego w 

bezpośrednim sąsiedztwie przyborów sanitarnych (umywalek) . 

1.3 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania izolacji należy użyć następujących podstawowych materiałów 

płynne folie - elastyczne, ciekłe masy, składające się z dyspersji polimerowych 

oraz wypełniaczy i środków modyfikujących, 

Płynna folia nadaje się do bezspoinowego uszczelniania nasiąkliwych i 

porowatych podłoży mineralnych, betonowych, jastrychów cementowych i 

anhydrytowych, murów, tynków cementowych oraz cementowo-wapiennych, a 

także tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych i 

drewnopochodnych. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót przy hydroizolacji należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze 

przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 

czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 

podłoża, 

• do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem 

wolnoobrotowym, 
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• do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, 

kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

• do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – 

nożyczki, nożyce, noże, 

• do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania 

materiałów izolacyjnych z rolek. 

Sprzęt stosowany do robót izolacyjnych powinien być kompletny, sprawny i 

zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok 

siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 

możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 

Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia 

powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

• ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

• wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

• usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

• łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą 

rozpór a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 

• usztywnienie bloków za pomocą progów. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy 

zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je 

przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały należy składować w 

zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 

• Betonowych, murowanych lub żelbetowych monolitycznych, 

• z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

• powinny być nośne i nieodkształcalne, 

• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna 

od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć 

(luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez 
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skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o 

głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 

zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych), 

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 

wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 

sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 

krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 

producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

• podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub 

wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 

podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

• odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 

określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy 

zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 

warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji 

powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 

równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 

podłoża. 

 

5.2 Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej 

niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w 

robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji 

powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 

temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od 

panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami 

określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, 

mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 

85%.  

5.3 Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych  

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne:  

• stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od 
wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, 

pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),  

• ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,  

• izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w 

izolację pionową,  
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• rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna 

być każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków 
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego 

poziomu posadowienia,  

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w 

trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie 
materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 

wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,  

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 

wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,  

• miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki 

wody do wnętrza budynku w tym rejonie,  

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 

zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki 
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 

wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny).  
 

5.4 Wykonanie izolacji 

Izolacja fragmentów pomieszczeń magazynowego i laboratorium. 
Do izolacji przeciwwilgociowych tych fragmentów należy użyć płynne folie, które 
nakłada się wałkiem lub pędzlem. 

Uszczelnienie podłogi i ścian do wysokości około 15 cm nad poziom posadzki 
wykonać w postaci szczelnej wanny. Na powierzchniach pionowych izolację 

należy wykonać do wysokości około 40 cm powyżej umywalki – około 30 cm 
powyżej baterii.  
Powłokę nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Konieczne 

jest naniesienie dwóch warstw łącznej grubości ok. 1 mm - drugą nakładać po 
upływie ok. 6 godzin. Masę nanosić "na krzyż". Oprócz płynnej folii stosować min. 

mankiety i narożniki izolacyjne oraz sznur dylatacyjny przeznaczony do 
uszczelnienia połączeń płytek ceramicznych i dylatacji. W miejscach szczególnie 
narażonych na oddziaływanie wody, czyli przede wszystkim wokół, umywalki, 

nanosić zazwyczaj trzecią warstwę folii. Należy pamiętać o wyjątkowo starannym 
wykonaniu izolacji w narożnikach pomieszczenia, jak też wokół przejść 

elementów instalacji przez ściany i podłogę (rur kanalizacyjnych, wody ciepłej 
oraz zimnej, otworu na wpust podłogowy). W tych miejscach pierwszą warstwę 
płynnej folii wzmacniać tkaniną poliestrową pokrytą kauczukiem butylowym lub 

tkaniną elastomerową na flizelinie polipropylenowej. Ma ona postać taśmy 
uszczelniającej, kołnierzy oraz narożników. Wzmocnienia przykładać w 

odpowiednich miejscach do ściany i zacierać płynną folią. Jeśli zachodzi 
konieczność połączenia odcinków taśmy, wykonać to z zakładem ok. 10 cm, 
łączonym specjalnym klejem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 

przygotowanego podłoża. 

6.2 Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
• betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 

zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
• murowanych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 

zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

• styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do 
izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 

• dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane 

przez producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące 
gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni 

podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami 

specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu 
powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości 

powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić 
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane 

zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich 

przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 

techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W 

odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 

przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować 

sprawdzenie: 

• przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych, 
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• poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych 

warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

• poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji 

konstrukcyjnych budynku, 

• poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych 

elementów budowlanych przez izolację, 

• na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych 

materiałów izolacyjnych, 

• przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót 

hydroizolacyjnych podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej, w 

tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 

nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia 

poszczególnych warstw itp. 

 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w 

szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, 

które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

oraz warstw ochronnych i dociskowych, 

• sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw 

roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek 

blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji 

powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w 

temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i 

dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 

• sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

• sprawdzenie szczelności izolacji, 

• sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

• sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 
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Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 

pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 

dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub 

metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 

nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru izolacji przeciwwilgociowej jest m2 wykonanej izolacji zgodnie 

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10. 

Normy 

1. PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe 

do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i 

właściwości. 

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

3. PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-03 - Roboty murarskie i murowe  

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV 45262500-6 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murowych i murarskich przy remoncie zespołu 

pomieszczeń Laboratorium nr 31  Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii 

Lądowej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

• murowanie ścianek działowych,  

• zamurowania,  

• otwory w ścianach i sufitach 

 

1.3 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1  

2. MATERIAŁY  

Główne materiały występujące przy pracach murarskich:  

• gazobeton kl. 400 o grubości zgodnej z projektem.  
• cegła zwykła pełna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartości margla, 

kamieni z prostymi i gładkimi powierzchniami bocznymi o w miarę 
jednolitej barwie o nasiąkliwości nie przekraczającej 16%. Wytrzymałość 
na ściskanie 15 MPa  

• składniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, 
piasek do zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone 

(hydratyzowane), woda - do przygotowania zapraw stosować można każdą 
wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł,  

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
• Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

pion murarski, łatę murarską, łatę ważoną, wąż wodny, poziomnicę 

uniwersalną, łatę kierunkową, warstwomierz do wytyczenia poziomów 
poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania 

kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. 
• Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
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kastrę na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na 

elementy murowe, wiadra. 
• Do obróbki elementów murowych: 

młotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packę murarską, 
drąg murarski, 

• Do murowania: 

kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania. 
 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki 

ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w 

osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, 

wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe 

lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać 

samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 

gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
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Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ściany działowe 

Ściany działowe oraz zamurowania, podmurowania należy wykonać z gazobetonu 

kl.400 wykończone tynkiem. Ściany działowe łączyć z istniejącymi ścianami za 

pomocą bruzd i strzępi w ścianach lub za pomocą metalowych łączników. Bruzda 

powinna być zrobiona na całej wysokości pomieszczenia, mieć głębokość ok. 5 

cm i szerokość o 2-3 cm większą niż grubość niewykończonej ścianki działowej. 

Otwory w ścianach 

Ze względu na konieczność przeprojektowania układu pomieszczeń wskazanych 

w projekcie niezbędne jest wykonanie nowych otworów drzwiowych a co za tym 

idzie także nadproży. 

Kolejność wykonania otworu drzwiowego: 

1 Po jednej stronie ściany wykuć poziomą bruzdę o wysokości belki zwiększoną 

o około 5cm 

2 Bruzdę dokładnie oczyścić, przemyć mlekiem cementowym. 

3 Wstawić belkę i podklinować ją klinami stalowymi w kilku miejscach od góry. 

4 Analogicznie postąpić z założeniem belki po drugiej stronie ściany. 

5 Przestrzeń miedzy belkami i murem wypełnić rzadką zaprawą. 

6 Zaklinować na przestrzeń między górną półką belek, a murem ubić gęstą 

zaprawą cementową. 

7 Po około 5 dniach przystąpić do wykucia otworów w istniejącej ścianie pod 

nadprożem. 

8 Uzupełnić tynki. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

• praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności 

dostosowanej do rodzaju budowy, 

• racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym 

umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas 

szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

• wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

• zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i 

ekonomicznie uzasadnionych), 

• zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

• dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób 

wykluczający przestoje, 
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• zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na 

działki). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dostarczone na budowę materiały murowe muszą być zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych. 

Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez 

producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 

sprawdzenia wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli 

jakości zapraw wykonywanych na budowie. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w 

szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

• jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy 

w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności. 

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności. 

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

1: Elementy murowe ceramiczne. 

6. PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 

2: Elementy murowe silikatowe. 

7. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: 

Zaprawa murarska. 

8. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i 

przygotowanie próbek zapraw do badań. 

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

10.PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

Elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 

na ogień. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-04 - Montaż stolarki budowlanej 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - KOD CPV 45421000-4 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ślusarki przy remoncie 

zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31  Politechniki Warszawskiej – Wydział 

Inżynierii Lądowej. 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• montaż stolarki drzwiowej 

1.3 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Materiałami głównymi są: 

• stolarka okienna drzwiowa – wymiary i konstrukcja wg projektu, 

• pianka poliuretanowa, 

• zaprawa cementowo-wapienna, 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 

okucie, na które nie została ustanowiona norma, 
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Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty 

korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie może przekraczać 

granicznych maksymalnych wartości współczynnika przenikania Umax (W/m2*K) 

określonych w w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.). 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy ich montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia 

i sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 

• transportu technologicznego wyrobów, 

• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu 

przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie 

materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce 

montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych 

stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewożone środkami transportu elementy 

powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 

opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 

materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż stolarki drzwiowej 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży należy dokonać odpowiednich 

napraw i ewentualnie oczyścić powierzchnie. Ościeżnicę mocować zgodnie z 

instrukcją producenta. Ościeżnice należy pewnie zakotwić w otworze budynku 

stosując zalecaną przez producenta ilość i sposób rozmieszczenia kotew 

mocujących. W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi, ościeżnice okienne 

należy zakotwić w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia 

skrzydłami zawiasów i łożysk. Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z 

masy okien, naporu wiatru i przykładanych sił, wynikających z warunków 
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eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydła należy tak dopasować, aby się 

szczelnie zamykały, oraz aby prawidłowo działały jeszcze przed oszkleniem. 

Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, wichrowatość, 

sprawdzić równoległość, prostopadłość. Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych 

powinny być zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na ustawienie 

skrzydeł otwieranych w wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym 

uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem 

bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy. 

Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do 

montażu, które należy traktować na równi z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma 

to bardzo istotne znaczenie dla uzyskania długiego okresu gwarancji. Zaleca się 

do montażu okien wykorzystać ekipy montażowe wskazane przez Producenta. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przy drzwiach i oknach wewnętrznych szczeliny należy przykryć listwą. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 

1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Pomiędzy magazynem laboratorium należy wykonać witrynę przeszkloną 

aluminiową na cała wysokość kondygnacji w drzwiami, szklenie bezpiecznie P2. 

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem stolarki należy odtworzyć 

fragmenty tynków w zaprawie cementowo-wapiennej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ocena jakości powinna obejmować: 

• kontrolę przygotowania ościeży i nadproży , 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 stolarki wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic i m2 

parapetów. Pozostałe mierzone w szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 

1 PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków. 

2 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

3 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność 

od dźwięków powietrznych. 

4 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 

oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 5. PN-

EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-05 - Roboty tynkarskie ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ - 

KOD CPV 45324000-4 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót tynkarskich przy remoncie zespołu pomieszczeń 

Laboratorium nr 31  Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej. 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• Skucie i czyszczenie wskazanych w projekcie tynków 

• wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

1.3 1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Główne materiały występujące przy pracach tynkarskich: 

• do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały 

budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną, 

• wapno suchogaszone (hydratyzowane), 

• piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze 

skał twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych: 

• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 

PN-EN 197-1:2002. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

• materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

• wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w 

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a 

poniżej +35°C. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków stosować należy również 

emulsje – impregnaty przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich 

nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych 

z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, 

tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna 

być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 

tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja 

powinna być impregnatem produkowanym jako gotowa do użycia wodna 

dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie 

w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów 

całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności 

podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na 

nim warstw, np. gładzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać warunki 

wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych 

parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca przystępujący do prac tynkarskich powinien posiadać następujący 

sprzęt i narzędzia: 

• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, 

młotki, szczotki druciane, urządzenia do skuwania, frezowania, 

śrutowania i do szlifowania powierzchni betonowych, 

• do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, 

naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 
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• do nakładania zapraw – agregat tynkarski, sprężarka, pompa, 

końcówka natryskowa. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem; 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach 

lub pojemnikach stalowych; 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 

umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża pod tynki 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do 

podłoża, być trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). 

Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w 

których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i 

odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny 

pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub 

zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 

podłoża. 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 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy 

zwilżyć wodą. Miejsca korozji biologicznej w budynku oczyścić preparatem 

antygrzybicznym i przeciwpleśniowym 

Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane 

mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz 

po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest 

dostatecznie urabialna. Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub 



Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 41 
 

kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym 

części dot. materiałów. 

Tynki cementowo wapienne 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Układanie tynków 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

• wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 

• wykonanie narzutu 

• wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 

• wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 

Tynkowanie mechaniczne (opcjonalnie) 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na 

oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest następująca: 

• wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

• mechaniczne wykonanie obrzutki, 

• mechaniczne wykonanie narzutów, 

• mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

• ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, 

wyskoków itp. 

Technologia tynkowania mechanicznego 

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o 

wilgotności względnej większej niż 70%. Kolejność czynności przy 

wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 

• narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 

• ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych 

łat, 

• wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za 

pomocą pac – cykliniarek 

• ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy 

stosować agregaty tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do 

tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki 
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wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem 

dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 

Organizacja robót tynkowych 

Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero 

po: 

• wykonaniu ścianek działowych, 

• obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie 

zabezpieczona, 

• założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej, 

• zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c.o., itp. 

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) 

powinna wynosić co najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze. 

Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym 

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie 

zespołu podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i 

rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić 

próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 

lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić 

protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik 

powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci 

elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika 

bez uziemienia jest niedozwolona. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 

i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 

dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych. 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
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• wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, 

ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy 

pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

• równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy 

pomocy łaty, 

• przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę 

wyglądu i próbę ścierania, 

• obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę 

drapania (skrobania) i dotyku, 

• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – 

poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 

• chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i 

zwilżania, 

• obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

• złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę 

wyglądu. 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w 

szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoża, 

• prawidłowości wykonania tynków zwykłych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 

zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych 

jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża 

lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: 

Rusztowania ramowe. 

3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 

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

odbiorze. 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności. 

8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-06 – ŚCIANY CPV 45421146-9  

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH - KOD CPV 45421152-4 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania ścianek lekkich przy remoncie 

zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31  Politechniki Warszawskiej – Wydział 

Inżynierii Lądowej 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą 

prowadzenia robót przy wykonaniu fragmentów ścianek działowych i modułowych 

systemowych (aluminiowych). 

1.3 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Materiały potrzebne do wykonania robót w powyższym zakresie: 

• profile stalowe zimnogięte 

• profile aluminiowe 

Do wykonania rusztów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 

stalowej, ocynkowanej. Powinny one być powierzchniowo zabezpieczone przed 

korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo). 

Do wykonania ścianki aluminiowej w laboratorium  powinny być stosowane 

akcesoria (profile stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty 

relingów, łączniki, wkręty, zaślepki, uszczelki) z materiałów nie ulegających 

korozji (aluminium, mosiądz,stal nierdzewna, tworzywa sztuczne) lub 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

Elementy aluminiowej ścianki działowej powinny dopowiadać wymaganiom 

niniejszych warunków: 

• Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń narożników, krawędzi. 

• Odporność na uderzenia kulką o masie 263 g z wysokości 1,75 m - bez 

pęknięć. 
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• Odporność na zaplamienia: kawą, herbatą, kwasami organicznymi, 

rozpuszczalnikami, olejami - bez zmian powierzchni. 

• Odporność na żar papierosa - bez zmian powierzchni. 

• Chłonność wody w % - ≤8,0 

• Naprężenia zrywające w MPa - ≥ 70 

• Wytrzymałość na zginanie w MPa - ≥ 70 

• Ścieranie powierzchni w mg/obr - ≤80,0 

• Klasyfikacja ogniowa - wyrób nie zapalny. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 

oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Sprzęt niezbędny do wykonania prac w w/w zakresie: 

• sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, 

kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

• narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

• narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili: Nożyce do blachy 

(prawe/ lewe lub uniwersalne), podesty robocze (w zależności od 

wysokości podwieszenia) 

• narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności 

od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki 

murarskie. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i 

zniszczeniem, a określony w instrukcji producenta i dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek paneli powinien 

odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

Elementy scianki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 

znajdować się etykieta zawierająca: 
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• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu wg oceny technicznej jaką wyrób uzyskał, 

• datę produkcji i nr partii, 

• wymiary, 

• liczbę sztuk w pakiecie, 

• numer oceny technicznej, 

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

• znak budowlany. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż paneli aluminiowych 

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na 

zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co 

maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne 

ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 

poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych 

listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 

Konstrukcja nośna 

Montaż płyt 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu paneli. Zewzgledu na swój 

gabaryt i ciężar, zalecane jest aby płyty były mocowane za pomocą odpowiednich 

narzędzi.  

Odporność na korozję 

System montażu i materiał gwarantuje długą żywotność ścianki. Jednakże jest on 

również dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, 

zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku, np. na basenach. 

Akcesoria 

• Klipsy mocujące - rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących 

panele i zabezpieczających mogą być stosowane. Stosowanie klipsów 

mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, 

klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia 

powietrza pomiędzy pomieszczeniem. Montaż klipsów jest również 

zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod 

ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 

mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 



Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 48 
 

• Mocowanie do stropu - elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu 

paneli do stropu są dostępne u specjalistycznych dostawców. Należy 

zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz 

upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

Należy pamiętać o pozostawieniu szpary pomiędzy panelem a stropem na 

wypadek jego ugięcia. Minimalna wielkość szpary zgodna z zaleceniami 

producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 

mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 

sprawdzenia materiałów: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary (zgodnie z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

• występowanie uszkodzeń powłoki elementów aluminiowych. 

• występowanie uszkodzeń szyb w panelach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i 

sufitu podwieszanego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
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Normy 

2 PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

3 PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy. 

4 PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych. 

5 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 

tarczami. Wymagania i metody badań. 

6 PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i 

metody badań 

7 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i 

metody badań 

8 PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 

9 PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 

10 PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych na korozję. 

11 PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z 

żywic termoutwardzalnych. Wymagania. 

12 PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z 

żywic termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości. 

13 PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia 

pod obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i 

tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami. 

14 PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty 

włókiennicze i włókniny. Wyznaczanie siły rozwarstwiania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-07 - Wykonanie posadzek i wykończenia podłóg i ścian POKRYWANIE 

PODŁÓG I ŚCIAN - KOD CPV 45430000-0 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących wykończenia posadzek i ścian przy 

remoncie zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31  Politechniki Warszawskiej – 

Wydział Inżynierii Lądowej 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą 

prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac: 

• wykonanie okładzin ściennych 

• wykończenia podłóg 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały: 

• wykonanie okładzin ściennych – płytki ceramiczne na wskazanych 

fragmentach ścian, 

• wykończenie podłóg: 

• terakota, gres techniczny - mała nasiąkliwość (E<3%), 

antypoślizgowość (min. R9), wym. zgodne z projektem, 

• zaprawy klejowe, 

• zaprawy do fugowania, 

• materiały pomocnicze, 

• roztwór do gruntowania, 

• masa wyrównująca, 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST ogólnej. 

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót posadzkowych i okładzinowych. 
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Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, ocenach technicznych). 

Wybór koloru i rodzaju zastosowanych materiałów w tym zakresie wymaga 

akceptacji Projektanta lub Inwestora. 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do 

spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek i wykładzin, 

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 

6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz 

pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

• standardowe narzędzia do obróbki drewna. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych 

odbędzie się samochodem dostawczym, we wnętrzach obiektu należy 

zastosować transport ręczny. 

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie 

zamkniętych workach, chronić przed wilgocią. 

Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 

umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to 

wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 

Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 

takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i 

zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi 
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dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu 

suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża 

składając je np. na podestach. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 

może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny 

być zakończone: 

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 

warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i 

innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 

podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem 

lub masami naprawczymi. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 

niższych niż +5 0C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 

doby. 

Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po 

ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

Podłoża pod posadzki mogą stanowić podkłady cementowe. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 

posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 

spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 

a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 

wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 

50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 
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Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od 

wielkości płytek: 

• 200 x 200 mm – 6 mm 

• 300 x 300 mm – 10 mm 

• 400 i więcej mm – 12 mm 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża 

oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć 

po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 

przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 

powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 

dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 

płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– od 200 do 600 mm – około 2-4 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy 

usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne. Płytki 

ułożyć bez listew wykończeniowych, w narożnikach płytki szlifować 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi 

do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 

pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 

ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
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Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 

preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Wykonanie okładzin ściennych 

W pomieszczeniu laboratorium i magazynie nad przyborami, na frafmentach 

ścian wskazanych w projekcie należy wykonać oblicowania ścian z płytek 

ceramicznych do wysokości 2-3,0m, 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 

gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania: 

• odchylenie powierzchni gładzi od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi 

od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może 

przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 

łaty, 

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe 

niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe 

niż 2 mm na 1 m. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 

posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 

ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, 

większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 

różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 

drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 

mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 

klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 

kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano 

powyżej 
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 

1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 

podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie 

płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka 

ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki 

w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 

wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 

klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano powyżej 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

Nie przewiduje się stosowania listew wykończeniowych, należy odpowiednio 

rozmierzyć płytki tak, aby nie było potrzeby ich cięcia. Jeżeli nie jest to 

możliwe narożniki należy szlifować. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi 

do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 

preparatami impregnującymi. 
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Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 

których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane 

mogą być także płytki. 

Ewentualne tafle luster należy wkleić w płytki tak, aby licowały się z 

płaszczyzną płytek za pomocą mas elastycznych do klejenia szkła. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin 

z płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, specjalne masy do 

szpachlowania jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub ocen technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 

określonymi w normach i ocenach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 

do wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 

wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, 

czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając 

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej 

łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z 

dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin 

dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i 

prostoliniowości, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania 

posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz 

procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 

„zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 

wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w 

szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
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• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 

oraz dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych i ściennych jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporządzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 

2 PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

3 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie. 

4 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 

na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

5 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 

na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

6 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych 

różnic barwy. 

7 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

8 PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 

9 PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 

cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 

10 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-08 - INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

KOD CPV 45332200-5 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących instalacje wodociągowych z tworzyw 

sztucznych przy remoncie zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31 Politechniki 

Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem 

opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących 

wykonania instalacji oraz ich odbiorów. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejącej instalacji, 

• montaż rurociągów wraz z izolacją 

• montaż armatury 

• montaż urządzeń  

• badania instalacji 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.7., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy 

połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania 

budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 

przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 

do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody 

doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 



Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 59 
 

wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia 

(studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna 

się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą  urządzenia do 

przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do 

spożywania przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami 

EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do 

picia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór 

antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju 

zawory prze-znaczone do sterowania przepływem wody w instalacji 

wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru 

wody z instalacji wodociągowej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi 

część składową dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r. poz. 462 z póź. zmianami), dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
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202, poz. 2072 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 

1129), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 

00, poz. 1129), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

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

poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na 

rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

konkretnego zadania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 

lub z europejską oceną techniczną, albo 



Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 61 
 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i 

dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu 

ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową 

oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  

• legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na 

rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 

10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają 

spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 

zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z 

wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 

informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z 

przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do 

obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas 

stosowania i użytkowania), albo – dopuszczenie do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, 

kraju po-chodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym – wydanym do 

31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowym ocenom 

technicznym. 

2.2.1. Materiały podstawowe 

– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5,  

2.2.2. Armatura sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji 

wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, 

PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092. 
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2.2.3. Materiały pomocnicze: 

– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do 

uszczelniania połączeń, – kleje do wykonania połączeń klejonych, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub 

zgrzewanych, 

– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury, 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, 

jeżeli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i niniejszej ST, 

• są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 

identyfikację, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

• posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania 

oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

2.4.1.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z 

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, 
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na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 

rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 

wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 

nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi. 

2.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 

niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się 

związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3, 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST  

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 

pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 

2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy 

na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
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• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, 

łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 

spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 

położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

• Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 

temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, – wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść 

przewodów wodociągowych. 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić 

do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach 

(na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach 

podłogowych w rurach osłonowych. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w 

tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją 

ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym 

chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy 

zewnętrznej przewodu: 
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– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm 

powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach 

ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 

Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone: 

– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od 

powierzchni rur). W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy 

zastosować izolację cieplną, 

– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości co 

najmniej 10 cm), – w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła 

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

rurociągu powyżej +30°C, a także gdy są prowadzone przez 

pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 

odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

 

5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na 

wspornikach) należy zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem 

z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych uchwytów i podpór. 

W przypadku ciepłej wody należy zastosować kompensację wydłużeń 

termicznych (w przypadku braku możliwości zastosowania 

samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich 

maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną 

kondygnację. 

5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych Poza zaleceniami 

podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 

– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby 

odgałęziony przewód miał możliwość ugięcia się na dostateczną długość 

(zgodnie z zaleceniami producenta rur), 

– przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, 

umieszczając obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu 

przewodu (odstępy między punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m), 
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– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

5.3.3.Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub 

warstwach podłogowych (w szlichcie betonowej) 

Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub 

warstwach podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub 

równolegle do krawędzi przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w 

dokumentacji powykonawczej. 

Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa 

sztucznego. Dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą 

falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 

2.2.1. Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez 

nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez 

stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki 

polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych 

nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. 

Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby 

spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie 

powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.5. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

określonych w pkt. 2.2.2. 
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Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu 

wody w przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy 

również wodomierza). Powinna ona być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 

instalacji umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i 

czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 

strony. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 

wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń 

armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 

producentów określonych materiałów. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

Nazwa przyboru 

Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad 

podłogą 

Wysokość górnej krawędzi 

przedniej ścianki przyboru 

nad podłogą 

Wysokość ustawienia: 

– m m m 

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 

armatury czerpalnej nad 

górną krawędzią przedniej 
ścianki przyboru  

0,25 ÷ 0,35 

zlewozmywak do pracy stojącej 
1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 

zlewozmywak do pracy siedzącej 
1,00 ÷ 1,10 0,75 

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 

umywalka w przedszkolu 0,85 ÷ 0,95 0,60 

1 Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

– m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10 ÷ 

0,18 

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 ÷ 

1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki 

2,10 ÷ 2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki 

1,80 ÷ 2,00 

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 0,10 ÷ 

0,15 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 

0,75 

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 ÷ 

0,90 

ciśnieniowy zawór spłukujący osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO 

„Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w 

instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W 

przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić 

wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 

obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 

przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje 

się do badania głównego.  

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 

wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie 

większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została 

wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 

uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 

ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji 

technicznej i WTWiO.  

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym 

powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest 

brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie 

dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. 

WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z 

wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności 

wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badań należy 

sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów: 

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza 

(od strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu 

rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz 

budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania 

wody, 

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów 

w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez 

odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza 

się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczbę 

podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby 

podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody 

ciepłej, 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do 

ogólnej długości rurociągów, – długość rurociągów w kompensatorach 

wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 

sztukach lub kompletach. 

Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z 

uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy 

przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 

WTWiO „Instalacji wodociągowych” 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony 

w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 

najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
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wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych 

badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2.2.Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny 

należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

odbioru (Załącznik 2). 

8.2.3.Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w 

miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 

podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W 

ramach odbioru częściowego należy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych 

badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 

odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
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8.2.4.Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły 

się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi) i WTWiO, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, –

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 

ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie 

kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: – 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

– montaż rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. 
PN-EN 

1111:2002 

Armatura sanitarna – Baterie  termostatyczne 

(PN 10) – Ogólne wymagania techniczne. 

2. 
PN-EN 

12541:2005 

Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory 

spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie 

zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 

3. 
PN-EN 

1286:2004 

Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne 

wymagania techniczne. 

4. 
PN-EN 

12541:2005 

Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory 

spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie 

zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 

10. 

5. 
PN-EN 

1287:2004 

Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – 

Ogólne wymagania techniczne. 

6. 
PN-EN ISO 

1452-1:2010 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

– Część 1: Wymagania ogólne. 
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7. 
PN-EN ISO 

1452-2:2010 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

– Część 2: Rury. 

8. 
PN-EN ISO 

1452-3:2010 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

– Część 3: Kształtki. 

9. 
PN-EN ISO 

1452-4:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

– Część 4: Armatura. 

10. PN-EN ISO 1452-

5:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

– Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

11. PN-EN 

14814:2016-06 

Kleje do systemów przewodów rurowych z 

termoplastycznych tworzyw sztucznych do 

przesyłania płynów pod ciśnieniem – 

Wymagania użytkowe (wersja angielska). 

12. PN-EN 1489:2003  
Armatura w budynkach – Zawory 

bezpieczeństwa – Badania i wymagania. 

13. PN-EN 1490:2004 
Armatura w budynkach – Zespolone zawory 

nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe – 

Badania i wymagania. 

14. PN-EN 1491:2004 
Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – 

Badania i wymagania. 

15. PN-EN 15092:2008 
Zawory w budynkach – Zawory mieszające na 

zasilaniu instalacji ciepłej wody – Badania i 

wymagania (wersja angielska). 
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16. PN-EN 1567:2004 
Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i 

zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody – 

Wymagania i badania. 

17. PN-EN ISO 15874-

1:2013-06 

Systemy przewodów rurowych do instalacji  

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 

1: Postanowienia ogólne. 

18. PN-EN ISO 15874-

2:2013-06 

PN-EN ISO 15874-

2:2013/Ap1:2016-09 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

19. PN-EN ISO 15874-

3:2013-06 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

20. PN-EN ISO 15874-

5:2013-06 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność 

systemu do stosowania.  

21. PN-EN ISO 15875-

1:2005 

PN-EN ISO 15875 

1:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – 

Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 1: 

Wymagania ogólne. 

22. PN-EN ISO 15875-

2:2005 

PN-EN ISO 15875 

2:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – 

Usieciowany polietylen (PE-X) Część 2: Rury. 

23. PN-EN ISO 15875-

3:2005 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – 

Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: 

Kształtki. 

24. PN-EN ISO 15875-

5:2005 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – 

Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: 

Przydatność systemu do stosowania. 

25. PN-EN ISO 15876-

1:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 

26. PN-EN ISO 15876-

2:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 
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27. PN-EN ISO 15876-

3:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

28. PN-EN ISO 15876-

5:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej.   

Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 

29. PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem 

wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczeniu przez 

przepływ zwrotny. 

30. PN-EN 200:2008 
Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i 

baterie mieszające do systemów zasilania wodą 

typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne 

(wersja angielska). 

31. PN-EN ISO 4064-

5:2014-09 

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody 

gorącej – Część 5: Wymagania instalacyjne 

(wersja angielska). 

32. PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodo-ciągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

33. PN-EN 806-4:2010 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodo-ciągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: 

Instalacja (wersja angielska). 

34. PN-EN 817:2008 
Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne 

(PN10) – Ogólne wymagania techniczne 

(wersja angielska). 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2016 poz. 290) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zmianami – tekst jednolity  Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.). 
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– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. 

zmianami.). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, 

poz. 1989). 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje  

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – 

zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 

2017 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-09 - INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

KOD CPV 45332300-6 

1.  WSTĘP 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw 

sztucznych przy remoncie zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31 Politechniki 

Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i 

urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 

właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich 

oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- demontaż istniejącej instalalacji kanalizacji sanitarnej  

- montaż kanalizacji sanitarnej 

- montaż kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 1.7. 

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z 

urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki do przyłącza 

kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika 

bezodpływowego. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania 

zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-

sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym lub przewodem odpływowym. 
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Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie 

pionu i mające połączenie z atmosferą. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z 

podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu 

odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków 

z pionów do przykanalika lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla 

instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami 

Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi 

część składową dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 

r. poz. 462 z późn. zmianami), dla przedmiotu zamówienia dla którego 

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2013 

Nr 00, poz. 1129), 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129), 
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• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na 

rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

konkretnego zadania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 

europejską oceną techniczną, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej 

aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez 

obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z 

wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 

informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
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państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), 

albo – dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich 

ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 

r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).  

2.2.1. Materiały podstawowe 

– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1  

– rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451, Właściwości i parametry 

poszczególnych materiałów: 

- zgodnie z projektem budowlanym. 

2.2.2. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 

wymagania określone w odpowiednich normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 

14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.  

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, 

jeżeli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i niniejszej ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 

identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z 
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PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, 

na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 

rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 

wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 

nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi. 

2.4.2. Składowanie urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować 

należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z 

tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w 

których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) 

musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-

EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092. 

zgodnie z instrukcją producenta. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 
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rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane 

rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia 0°C do +30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych, – wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść 

przewodów kanalizacyjnych. 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić 

do właściwego montażu rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń. 



Remont pomieszczeń zespołu laboratorium nr 31 w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej PW. STWiOR. 83 
 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 

ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle 

lub prostopadle do fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny 

mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. 

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować tuleje 

ochronne wypełnione materiałem uszczelniającym. 

Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu. 

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody 

ciepłej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych 

przewodów wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny być 

zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w 

kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 

głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 

wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury 

w kielich. 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin 

ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

określonych w pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz 

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
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Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi 

przyboru powinna być następująca: 

– umywalka 0,75-
0,80 m 

– umywalka w przedszkolu 0,60 m 

– zlew 0,50-
0,60 m 

– zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-
0,90 m 

– zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 m 

– pisuar dla dorosłych 0,65 m 

– miska ustępowa wisząca 0,40 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO 

„Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12) Badanie szczelności instalacji 

powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.  

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 

badania szczelności należy uznać za pozytywny.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 

rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez 

odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 

czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się 

w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. 
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Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie 

uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących 

komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy 

oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach 

lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z 

podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt 

nr 12). 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą robót. Badania te powinny objąć co najmniej 

sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz 

poziomu hałasu. 

8.2.1.Odbiory międzyoperacyjne Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 

– szczelność połączeń, 

– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, – lokalizacja 

przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

odbioru technicznego – częściowego (Załącznik 2). 

8.2.2.Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w 

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

których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru 

końcowego. 
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Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego – częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 

odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.3.Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 

których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości 

między uchwytami (podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz 

instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

końcowego  (Załącznik 4). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 

ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie 

kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: – 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

– montaż rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 

31+A1:2014-07 

Umywalki  – Wymiary przyłączeniowe (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 

35:2014-07  

Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry – 

Wymiary przyłączeniowe (wersja angielska). 

3. PN-EN 80:2002 
Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 

4. PN-EN 

198:2008 

Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z 

wylewanych płyt z usieciowanego tworzywa 

akrylowego – Wymagania i metody badań (wersja 

angielska). 

5. PN-EN 

232:2013-04 

Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe (wersja 

angielska). 
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6. PN-EN 

251:2013-04 

Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe 

(wersja angielska). 

7. PN-EN 

695:2005 

Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe 

(wersja angielska). 

8. PN-EN 

997+A1:2015-09 

Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym 

zamknięciem wodnym (wersja angielska). 

9. PN-EN 1253-

1:2015-03 

Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: 

Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem 

klapowym na głębokości co najmniej 50 mm (wersja 

angielska). 

10. PN-EN 1253-

5:2005 

Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty 

ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

11. PN-EN 1329-

1:2014-03 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 

– Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

12. PN-EN 1451-

1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. 

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu. 

13. PN-EN 

14516:2015-11  

Wanny do użytku domowego (wersja angielska). 

14. PN-EN 

14527:2016-08 

Brodziki natryskowe do użytku domowego (wersja 

angielska). 

15. PN-EN 1519-

1:2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 

16. PN-B 

75704:2015-12   

Deski sedesowe do misek ustępowych-Wymagania i 

metody badań. 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2016 poz. 290). 
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

poz. 1321 z późn. zmianami – tekst jednolity  Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 

2017 r. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – 

zeszyt 12 – COBRTI INSTAL. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-10 - URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE KOD CPV CPV 39717200 – 3 

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH KOD CPV 45331220 – 4 

1. WSTĘP 

1.3 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji klimatyzacji przy remoncie 

zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31 Politechniki Warszawskiej – Wydział 

Inżynierii Lądowej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji klimatyzacji, jej uzbrojenia i armatury, a 

także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz 

prace towarzyszące 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z  

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich 

usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”  

Klimatyzator - jednostka wewnętrzna (parownik) – urządzenie mające za 

zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według żądanych 

parametrów.  

Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za 

zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  

Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu -  przewody miedziane w 

zwoju wykonane wg zgodnie z normą   

UNI-EN 12735-1 izolowana osłoną polietylenową zgodnie z UNI-EN 10376, wolną 

od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów 

(HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000, odporność na dyfuzję 

pary wodnej µ = 6100, przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K  
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Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku -izolacja kauczukowa 

gr. 9 mm, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury 

(do 150°C)    

  

Przewody skroplin - przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone w 

sposób gwarantujący ich szczelność  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)  Instalacji 

Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji  

Dokumentacje robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę,   

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  

• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 

(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
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dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108, poz. 953 z późniejszymi. zmianami),   

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów  budowlanych, zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881),  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań  kontrolnych,   

• dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części 

składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst  jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

• Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z 

wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz 

dokumentacji projektowej,  

• Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w 

wykazie materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, 

takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej,  

• Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w 

Dokumentacji Projektowej,  

• Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny 

posiadać właściwe atesty higieniczne, p. poż., bezpieczeństwa i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

• Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i 

rozwiązań materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego 

zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej.  

• Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i 

montaż układów sterowania pracą klimatyzatorów.  
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Że dokonano oceny ich 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za   zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, lub   

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub   

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany”. 

2.3. Materiały do wykonania instalacji klimatyzacji  

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 

i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności, 8 zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.  

Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 

dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną. 

klimatyzatorów.   

2.3.1 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych - wymagania i 

warunki stosowania:  Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:  

- rury miękkie Średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla Średnic 6-

22 mm i długościach 10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 

3 i 5 m) dla Średnic 6-54 mm, - rury półtwarde Średnicy od 6 do 159 mm, w 

sztangach 3 i 5 m, - rury twarde o Średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.  

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót,  zarówno w miejscach ich wykonania, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3, 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST  

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

urządzeń niezbędnych do wykonania robót. Transport klimatyzatorów należy 

wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały 

transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Podczas 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się 

ostrożnie. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a 
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placem budowy. Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone 

wewnętrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi środkami   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2.Warunki przystąpienia do robót instalacjj klimatyzacji  

5.2.1. Montaż urządzeń  

Jednostki wewnętrzne w wykonaniu naściennym montować zgodnie z 

wymaganiami producenta z zastosowaniem atestowanych zawiesi. Jednostki 

zewnętrzne montować na dedykowanych konstrukcjach wsporczych. 

5.2.2. Instalacja chłodnicza  

Podstawową technologią łączenia rur miedzianych w instalacjach 

klimatyzacyjnych jest lutowanie kapilarne wykonywane jako: 

• lutowanie miękkie stosowane przy temperaturze poniżej 450°C, 

• lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyżej 450°C. 

Szczelina pomiędzy łączonymi elementami musi posiadać szerokość w 

określonych granicach, aby powstał efekt zwany kapilarnym. Ze względu na 

możliwość uszkodzeń powierzchni rur przy temperaturze powyżej 400°C, co 

może zmniejszyć odporność korozyjną przewodów miedzianych, połączenia 

przewodów w instalacjach co. do średnicy 28 mm włącznie mogą być 

wykonywane jedynie przez lutowanie miękkie, natomiast lutowanie twarde 

stosować do rur o średnicy powyżej 28 mm. Można stosować także technologię 

łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metodą spawania - może być 

ona stosowana przy wystąpieniu następujących warunków: 

• grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm,  

• średnica rury jest większa niż 35 mm.   

Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania:   

• spawanie gazowe prętami spawalniczymi,   

• spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.   

Natomiast w warunkach występujących na budowie stosowany jest podstawowy 

rodzaj spawania, tj. przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.   

Metoda spawania jak i metoda lutospawania są technologiami przystosowanymi 

do łączenia rur o dużych średnicach, np. do celów przemysłowych. Przy 
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wykonywaniu instalacji w zakresie średnic 10-54 mm metoda lutowania 

kapilarnego w zupełności zapewnia dostateczną szczelność połączeń.   

W montażu instalacji wodnych z rur miedzianych obowiązuje zasada stosowania 

materiałów jednorodnych w całej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopów jak: 

mosiądze, brązy, miedzionikle.   

Gwarancją wykonania dobrej jakości instalacji wodnych z rur miedzianych jest 

stosowanie łączników i rur produkowanych  fabrycznie oraz posiadających 

dokument dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie.   

Kompensację wydłużeń cieplnych rurociągów miedzianych uzyskuje się przez 

zastosowanie: kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej. Graniczna 

długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m. 

Kompensację naturalną wydłużeń liniowych rurociągów miedzianych uzyskuje się 

przez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie 

punktów stałych, a także prawidłowe rozmieszczenie uchwytów przesuwnych, 

tzn. pozostawienie odpowiedniej długości odcinka swobodnego, który przejmie 

wydłużenie A L przewodu ograniczonego punktami stałymi. 

Kompensację sztuczną uzyskuje się przez wbudowanie w rurociąg elementów 

instalacji zwanych kompensatorami; podstawową zasadą przy wbudowywaniu, 

np. kompensatora U-kształtowego jest umieszczenie go w środku między 

punktami stałymi na przewodzie; kompensator powinien być mocowany punktem 

stałym w osi symetrii wierzchołka. 

Natomiast przy układaniu rurociągu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest 

mało miejsca powinien być wbudowany kompensator osiowy mieszkowy. 

Konstrukcję punktu stałego dla rurociągów miedzianych wykonać wg zaleceń PN-

93/C04607. Rurociągi układane w bruzdach powinny być na całej długości 

owinięte taśmą lub osłoną elastyczną szczególnie zalecane jest stosowanie rur w 

otulinie fabrycznej, która zabezpiecza rurociąg przed uszkodzeniem 

mechanicznym na skutek tarcia o ścianki bruzdy i stanowi równocześnie izolację 

cieplną. 

Rurociągi układane w Ścianach pod tynkiem powinny mieć zwiększoną grubość 

otuliny w obszarach łączników, np. trójników, kolan, łuków itp., by zapewnić w 

miarę swobodny ruch powodowany wydłużeniami termicznymi. Podobnie 

rurociągi układane na stropach w warstwach podłogowych powinny być na całej 

długości zabezpieczone osłoną elastyczną lub rurą osłonową w celu oddzielenia 

ich od bryły budynku; osłona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych. 

W celu przedłożenia Żywotności rurociągów miedzianych, należy na wlocie 

instalacji wodociągowej wbudować filtr z siatką miedzianą o oczkach 50-80 

mikrometrów, zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą 

uszkadzać ochronną warstwę tlenków miedzi na wewnętrznej powierzchni 
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rurociągów, a także uniemożliwiający przedostawanie się produktów korozji do 

wewnętrznej instalacji z rur miedzianych. 

W zakresie łączenia z innymi materiałami: nie ma Żadnych ograniczeń w łączeniu 

w jednej instalacji rurociągów z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementów, 

armatury i urządzeń wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali węglowej 

platerowanej stalą kwasoodporną oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej 

na korozję. 

5.2.3. Połączenia z armaturą  

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.  

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 

wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

określonych w pkt. 2.2.2.   

Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 

przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.   

5.2.4. Instalacja odprowadzenia skroplin  

Instalację wykonać z rur PCV lub PP łączonych przez klejenie. Przewody izolować 

termicznie. Instalację prowadzić ze spadkiem 1/50-1/100. Skropliny odprowadzić 

zbiorczymi instalacjami do najniższych pionów kanalizacyjnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO 

„Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

6.2.1. Badania jakości i poprawności robót  

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 

zabezpieczeń);  

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne);  

c) rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu.  
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6.2.2. Urządzenia  

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. 

Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację 

zgodności wyrobu, warunki gwarancji.  

6.2.3. Przewody hydrauliczne  

Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie 

robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po 

pozytywnej próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym.  

6.2.4. Instalacja elektryczna  

Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

- badanie rezystancji izolacji,  

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - badanie wyłącznika 

różnicowo - prądowego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jednostki i zasady obmiaru robót   

• sztuka – parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej   

• sztuka – skraplacz sprawny technicznie dla instalacji 

klimatyzacyjnej.   

• mb – dla instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia 

skroplin 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: x   

projekt techniczny  

• dziennik budowy;  

• potwierdzenie  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem  

technicznym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę  i    przepisami;   

• obmiary powykonawcze;   

• protokoły wykonanych badań odbiorczych   

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano  

instalację   

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym   

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 

których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru 

końcowego należy sprawdzić w szczególności:  

• użycie właściwych  materiałów i elementów  

• prawidłowego wykonania połączeń, 

• wielkości spadków przewodów, 

• odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

• prawidłowego wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz 

odległości między uchwytami (podporami), 

• protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych  i częściowych, 

• zgodności wykonanej instalacji z dokumentacją projektową 

specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi 

normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i 

urządzeń. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego - końcowego 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartości tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 

i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w 

umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu 

robót, 

• wykonanie robót pomocniczych, 

• montaż kanałów wentylacyjnych, rurociągów, osprzętu i urządzeń, 

• wykonanie prób szczelności i wydajności, 

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru 

przepływu powietrza w przewodzie.  

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 

Podział, nazwa, określenie.  

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.  

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności  publicznej. Wymagania.  

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania.  

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

i badania przy odbiorze.  

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania.  

PB-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  

wentylacyjnych blaszanych.  

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. PN- 

B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania.  

PN-EN1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju  prostokątnym. Wymiary.  

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju  okrągłym. Wymiary.  

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.  

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

PrEN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. 

Wymagania wytrzymałościowe.  

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 1: Wymagania ogólne.  

PN EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  

sztucznych  do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Cześć 3: 

Kształtki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 5: 

Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu 

PP-H, PP-B i PP-R.  
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PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 1: 

Wymagania ogólne.  

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 2: Rury. 

PN EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 3: 

Kształtki. 

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 5: 

Przydatność do stosowania w systemie.  

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 

Cześć 1: Wymagania ogólne.  

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 

Cześć 2: Rury.  

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 

Cześć 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 

Cześć 5: Przydatnemu do stosowania w systemie. 

PN-EN 12735-2:2004/A1:2006 Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 2: Rury 

do oprzyrządowania  

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006 Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 1: Rury 

do instalacji rurowych   

PN-EN 1057:2007 Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do 

wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania  

PN-EN 1254-2:2004 Miedzi i stopy miedzi. łączniki instalacyjne. Część 2: łączniki 

do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi  

PN EN 1254-5:2004 Miedzi i stopy miedzi. łączniki instalacyjne. Cześć 5: łączniki 

do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego  

PN-EN 1254-1:2004 Miedzi i stopy miedzi. łączniki instalacyjne. Cześć 1: łączniki 

do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub 

twardego  

10.2.Ustawy   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016.),   

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 

19, poz. 177),   

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881),   
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229),  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),   

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).   

10.3.Rozporządzenia   

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 

455).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać ratyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania 

wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodność wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w 

sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 

2375).   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-11 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45311200-2 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji elektrycznych przy remoncie 

zespołu pomieszczeń Laboratorium nr 31 Politechniki Warszawskiej – Wydział 

Inżynierii Lądowej. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji elektrycznych, a także niezbędne dla 

właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące 

1.3. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w 

punkcie 1 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 

sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”  

1.5. Dokumentacja robót 

Dokumentacje robót stanowi: 

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  

• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 

(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych-7020
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• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108, poz. 953 z późniejszymi. zmianami),   

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów  budowlanych, zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881),  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań  kontrolnych,   

• dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części 

składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst  jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

• Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z 

wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz 

dokumentacji projektowej,  

• Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w 

wykazie materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, 

takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej,  

• Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w 

Dokumentacji Projektowej,  

• Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny 

posiadać właściwe atesty higieniczne, p. poż., bezpieczeństwa i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

• Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i 

rozwiązań materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego 

zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej.  
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• Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i 

montaż układów sterowania pracą klimatyzatorów.  

 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Że dokonano oceny ich 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za   zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, lub   

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub   

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany”. 

2.3. Materiały do wykonania instalacji elektrycznych  

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 

i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności, i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót,  zarówno w miejscach ich wykonania, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3, 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST  

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

urządzeń niezbędnych do wykonania robót. Transport klimatyzatorów należy 

wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały 

transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Podczas 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się 

ostrożnie. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a 

placem budowy. Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone 

wewnętrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi środkami   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technicznym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

- badanie rezystancji izolacji,  
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- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - badanie wyłącznika 

różnicowo - prądowego. 

- - pomiar natężenia oświetlenia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jednostki i zasady obmiaru robót   

• sztuka – oprawy, gniazda, aparatura w rozdzielnicy 

• mb – kable, przewody, rury osłonowe, peszle 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: x   

projekt techniczny  

• dziennik budowy;  

• potwierdzenie  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem  

technicznym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę  i    przepisami;   

• obmiary powykonawcze;   

• protokoły wykonanych badań odbiorczych   

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano  

instalację   
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• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartości tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 

i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w 

umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN–HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN–HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN–HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• PN–HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN–HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN–HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

• PN–IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

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

• PN–IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN–HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

• PN–IEC 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN–HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

• PN–HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

• PN–HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

• PN–EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: miejsca pracy we 
wnętrzach 

• PN-EN 1838:2013-11 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne 

 

 


