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Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
l.l.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla zadania: Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 1673/202, 2270/202. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Byczynie ul. Borkowska.  
 
1.3.2. Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
- Roboty ziemne 
- Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
- Roboty murowe 
- Konstrukcje stalowe 
- Konstrukcje drewniane 
- Roboty wykończeniowe 
- Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne 
- Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej 
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna lub 
prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony 
Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie; lub kontrolę wykonania robot objętych Umową, 
lub na którą Strona Zamawiająca moŜe delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 
Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące całość 
techniczno-uŜytkową. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczaj owo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego inwestycji Przetargowa dokumentacja 
projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i 
wykopy w stanie bez wody stojącej, 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
składowisk,   ukopów i dróg dojazdowych,   środki   ostroŜności  i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać   
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy,   wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜywa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót 
będą miały aprobatę 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 mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę 
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor 
nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
przed uŜyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone 
przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Zasady kontroli, jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moŜe zaŜądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom   ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 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, inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli; 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty 
są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi. 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót. 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał. 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
5. Przechowywania dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   
Zaginięcie   któregokolwiek   z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 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. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone 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 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów- w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 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 Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, Ŝe 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. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne. 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 6.5. Odbiór 
pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4.1.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 
ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać 
podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
„Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, oświetlenia zgodnie z wymaganiami ramp. chodników, 
krawęŜników, barier, 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. PRZEPISY ZARZĄDZENIA 
 

1. Prawo budowlane 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). Specyfikacje Techniczne w 
róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je 
traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam 
one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub 
beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych 
w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych na zadaniu pt.: Budowa Sali Gimnastycznej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 1673/202, 
2270/202 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją, dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem 
obiektów budowlanych i sieci zewnętrznych zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Wymaganiami 
Ogólnymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
 
2.MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• grunt wydobyty z wykopu 
• humus zdjęty z terenu 
• piasek 
• cement (do stabilizacji gruntu) 
• rury tymczasowe do odprowadzenia wód 
• materiały do umocnienia wykopów 
Materiały powinny być jak określano w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy uŜyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym, 
- spycharka, 
- ładowarka, 
- walec, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- ubijak do zagęszczania, 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiałów do umocnienia i 
odwodnienia wykopów. UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Warunki Ogólne. Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyraŜeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 pt.: „Roboty ziemne budowlane". Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i 
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naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami 
badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych wyznaczyć 
zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 
nasypów, połoŜenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych dla 
uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego naleŜy koniecznie wykonać sondy 
poprzeczne wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed 
wodami opadowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy konserwować przez cały czas trwania robót. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 
osi wykopu nie powinno przekraczać ±5cm. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
moŜna było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
przez ich zasypanie. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŜy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić 
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu. 
Roboty ziemne przy skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem uŜytkownika tego 
uzbrojenia. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 5.1.1.Odspajanie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po 
jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1.0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: - bezpieczną odległość (w pionie i w 
poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, naleŜy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje. 
- naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie uŜycia sprzętu mechanicznego, naleŜy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa naleŜy stosować odpowiednie przykrycie wykopu. 
- naleŜy stosować elementy obudowy według normy- PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków 
- naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- naleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6m 
poza klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu, 
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to, naleŜy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne. 
- obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać. 
 
5.1.2. PodłoŜe 
PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyŜej 0,05MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć sposobem ręcznym lub 
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mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoŜa, 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
5.1.3. Zasypka i zagęszczanie 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
naleŜy wykorzystać grunty Ŝwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów 
na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, 
pyłowych, lessowych. Zasypkę naleŜy wykonać warstwami metodą podłuŜną; boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zaleŜna od zastosowanych maszyn i 
środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 
zagęszczenia gruntów naleŜy uŜyć maszyn takich jak: walce wibracyjne., wibratory o ręcznym prowadzeniu, 
płyty ubijające w zaleŜności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien 
wynosić Id = 0,92 - 0,95. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji i 
wodoszczelnej . Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt 
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu, Podbijanie naleŜy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. 
Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntami rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 
 
5.1.4. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo wodne naleŜy określić na etapie projektowania obiektu. 
 
5.1.5. Wywozy i przywozy ziemi 
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. 
Przywóz piasku, Ŝwiru i brakującej ziemi wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 
Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 
 
5.1.6. Szerokość wykopów 
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i linowych. Nachylenia skarp 
roboczych wykopów powinny wynosić: a) pionowe - w skalach litych, mało spękanych. 
b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
c) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych, gliniastych, 
d) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w 
punkcie c) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów 
plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1 : 1,5 dla skarp wykopów o 
głębokości do 2, 0 m i 1:1, 75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych naleŜy przyjmować jako równe wymiarom 
rzutu ław lub stóp fundamentowych niezaleŜnie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.  
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania 
1. Hala sportowa. 
Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych Zasypany Wykop zagęścić mechanicznie do 95 % 
Proctora. 
Projektowane obiekty uzbrojenia terenu wykonać naleŜy w wykopach wąskoprzestrzennych. Prace ziemne 
prowadzone będą mechanicznie i ręcznie, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 
Do zasypywania stosować grunty sypkie średnio- lub gruboziarniste, zagęszczając je mechanicznie do: 
• 100% Proctora pod drogami. 
• 95% Proctora pozostałe odcinki. 
Podczas zasypywania rurociągów naleŜy zwrócić uwagę na dokładne podbicie pachwin. wszystkie bloki 
oporowe na załamaniach rurociągów opierać się będą o grunty nasypowe. Nasypy za blokami wykonać 
warstwami grubości około 30cm z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie nasypów za blokami winno 
wynosić minimum 98% Proctota. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach 
PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoŜa 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montaŜu. 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niŜ co 20m. 
e) jakość gruntu przy zasypce i) wykonanie zasypu g)zagęszczenie 
g) wykonanie korytowania 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiaru jest: 
m3: wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu cementem, podsypki filtracyjnej, wykop z demontaŜem 
rur i wylotu, wykonania nasypu, wymiany gruntu, podsypki piaskowo-Ŝwirowej, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie m2: wykonanie korytowania, umocnienia wykopu, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 
wymagania ogólne. 
Do wyliczenia obmiaru objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości podane w pkt. 
5.1.6. chyba, Ŝe warunki szczegółowe pkt. 5.2. podają inaczej. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać 
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów oraz ilość 
przemieszczania i transportu gruntu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony wp. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 
• karczowanie drzew 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 
• odspojenie gruntu ze złoŜeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie 
• odspojenie gruntu i przemieszczenie 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót i jego 
demontaŜ 
• przepusty ochronne na istniejących kablach wraz z oznaczeniem barwną taśmą 
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na 
odkład 
• demontaŜ rur i wylotu 
• zagęszczenie podłoŜa pod budowle konstrukcyjne 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 
• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę lub wbudowanie w nasyp 
• zasypka warstwami z zagęszczeniem 
• plantowanie terenu 
• oczyszczenie, uboŜenie i odwiezienie materiałów z demontaŜu 
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
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• koszty badań 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
• opłaty za nadzór hydrologiczny, geologiczny 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
Uwaga: w cenie jednostkowej wykonania wykopu naleŜy ująć umocnienie ścian wykopu oraz jego 
demontaŜ, chyba, Ŝe pozycja Przedmiaru Robót wskazuje inaczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami PN lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. PN-B-10736   Roboty   ziemne.   Wykopy otwarte   dla  przewodów  wodociągowych i 
kanalizacyjnych. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. BN-83/8836-02 Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty 
ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 
Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako 
podłoŜa nawierzchni podatnych. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
Badania techniczne. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i Ŝelbetowych na zadaniu pt. Budowa Sali gimnastycznej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika 
dz. nr 1673/202, 2270/202 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i realizacji 
robót wymienionych w p 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i Ŝelbetowych dla 
budowy Sali gimnastycznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w mniejszej   Specyfikacji Technicznej   są zgodne z obowiązującymi 
normami i ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Okólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- 
opisem technicznym i rysunkami. 
• beton zwykły klasy wynikającej z projektu, 
• beton konstrukcyjny klasy wynikającej z projektu 
• zaprawa cementowa 
• stal zbrojeniowa wynikająca z projektu 
• nadproŜa prefabrykowane  
• dysperbit 
• masy izolacyjne, lepik asfaltowy 
• materiał elastyczny na bazie poliuretanu do wypełniania szczelin dylatacyjnych 
• taśma uszczelniająca PVC 
• cement 
• tynk cementowy 
• materiały do deskowania 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 
betonowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych róŜnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej 
- wibratory pogrąŜalne - zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeŜo ułoŜonej 
mieszanki betonowej 
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym uŜyciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 
- spręŜarka z piaskarką do czyszczenia strumieniowo ściernego 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych naleŜy uŜyć następujących środków 
transportu: 
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej 
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłuŜyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moŜe przekraczać 45 minut. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
PrzywoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem. NaleŜy dąŜyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nienaraŜonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, 
magazynowanej na otwartym powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 
zbrojenia, przed ich ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy oczyścić z zendry, płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą naleŜy 
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem cieplej wody. Stal naraŜoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farba olejną, naleŜy 
opalać aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, uŜywane do produkcji zbrojenia, powinny być 
proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów naleŜy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 
dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ 
cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą 
PN-91/S-10042. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10d. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyŜowań. 
 
5.1 .2. MontaŜ zbrojenia 
MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów naleŜy, stosować podkładki 
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a 
dla stali dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyŜ 
wyŜarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niŜ 0,6 mm. 
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5.1.3 . Deskowanie 
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. Łączenie 
deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. 
Deskowanie podparć od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 
 
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niŜszych niŜ 5°C i nie wyŜszych niŜ 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.1.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
Beton konstrukcyjny naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie. 
 
5.1.6. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni naleŜy komisyjnie 
sprawdzić, wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 
5.1.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np.: mocowanie 
barier ochronnych itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym zbrojenie i 
zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed 
betonowaniem naleŜy osadzić przejścia szczelne, 
Istniejące rurociągi naleŜy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi bentonitowymi 
pęczniejącymi. 
 
5.1.8. UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową naleŜy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie moŜna 
jej zrzucać z wysokości większej niŜ 0,50m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów 
uzaleŜniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 
Ś wieŜo wykonany beton naleŜy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 
obciąŜeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być kaŜdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.9. MontaŜ i demontaŜ rusztowań. 
• MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montaŜu, 
eksploatacji i demontaŜu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej . 
• MontaŜ rusztowań naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla danego typu 
rusztowania. 
• Rusztowania powinny być wyposaŜone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości 
materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla 
danego rodzaju robót. 
• ObciąŜenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciąŜenia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoŜa. 
 
5.1.10. Rozbiórka deskowania 
Całkowita  rozbiórka deskowań  moŜe  nastąpić  po uprzednim  ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. 
 
5.1.11. Izolacja 
Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. 
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5.1.12. Przerwy robocze. 
Przerwy robocze naleŜy zabezpieczyć taśmą dylatacyjną. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania naleŜy przygotować 
następująco: 
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
- beton wyschnięty zwilŜać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułoŜyć warstwę 
betonu połączeniowego 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Ławy, stopy i ściany fundamentowe - Ŝelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Podkłady betonowe wylewane z betonu B7,5. Podciągi - wylewane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 Elementy monolityczne Ŝelbetowe zbrojone prętami zgodnymi z dokumentacją techniczną. Przerwy 
technologiczne w betonowaniu fundamentów i ścian podłuŜnych moŜna wykonać pod kątem 45 stopni. 
NaleŜy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj. utrzymanie w stanie mokrym przez min. 3 
dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie konstrukcji przed 
powstawaniem rys skurczowych w betonie. Izolacje fundamentów wykonać wg projektu. 
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne ław i ścian fundamentowych - Masa Deitermann 
Superflex100. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
wykonaną przez Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości 
podlega: 
- wykonanie szalunków, zbrojenia. 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących, 
- betonowania, zagęszczenia betonu, 
- izolacji powierzchniowych, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: m3: wykonania 
konstrukcji Ŝelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podłoŜa z kruszywa, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m2: deskowania, ocieplenia ścian i stropu, zatarcia 
powierzchni, tynku cementowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania 
i montaŜu zbrojenia, obramowania na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Elementy i 
konstrukcje Ŝelbetowe i betonowe, dla których nakłady zostały ustalone w m3 rozliczane będą w metrach 
sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie 
będą potrącane otwory o kubaturze mniejszej niŜ 0,1 m3 kaŜdy oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu 
do 15cm. Elementy betonowe i Ŝelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane będą w metrach 
kwadratowych przyjmując wymiary po osi w świetle ograniczających je elementów z potrąceniem otworów 
w świetle betonu, których kubatura kaŜdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania w m2 rozliczana 
będzie w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 
 
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
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• prawidłowości połoŜenia budowli w planie, 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych. 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. 
raki, rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niŜ 1% całkowitej powierzchni danego 
elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione 
masą uszczelniającą. 
• prawidłowości ułoŜenia betonu. 
• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. mniejszej ST. 
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 
elementów. 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów. 
- wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań + czas pracy. 
- wykonanie, montaŜ i demontaŜ deskowania + czas pracy deskowania, 
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść szczelnych i 
tulejowych wraz z uszczelnieniem. 
- wykonanie i montaŜ elementów stalowych. 
- przygotowanie i montaŜ zbrojenia. 
- wykonanie betonowania. 
- zatarcie powierzchni betonowych, 
- pielęgnacja powierzchni betonowych, 
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem wraz z tynkiem na siatce i pomalowaniem farbą, 
- wykonanie ocieplenia stropu styropianem, 
- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i podkładowych, 
- spoinowanie ścianek, 
- schody terenowe na podłoŜu z betonu B 20, zbrojone i z balustradą, 
- oczyszczenie istniejących powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy szczepnej, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych prób betonu, 
ich przechowywanie w warunkach zbliŜonych do betonu ułoŜonego w konstrukcji i określanie badanej 
wytrzymałości, 
- cenę wody, 
- prace porządkowe, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 10.1. Normy 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-01802 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
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Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w 
budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-92B-01 814 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Metodą badania przyczepności 
powłok ochronnych. PN-82B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82B-02003 ObciąŜenia budowli. Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. PN-82B-02004 
ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia pojazdami. PN-82 B-02010 
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. PN-77B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach 
statycznych. ObciąŜenie wiatrem. PN-88B-02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem PN 86B-02015 
ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne 
środowiskowe. ObciąŜenie temperaturą PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy 
budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-90B-03 000 Projekty budowlane. 
Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-81B - 
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-
10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB. 
- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścian murowanych na obiektach zadania p.t. budowa Sali gimnastycznej w 
Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 1673/202, 2270/202 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
l.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu ścian z 
murowanych na budowie Sali gimnastycznej w Byczynie ul. Borkowska dz. nr 332 zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami- ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
2.MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonaną przez 
Wykonawcę - opisem technicznym i rysunkami. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne". Do wykonania robót 
budowlanych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: -mieszarka do zapraw -wyciąg budowlany towarowy 
-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych róŜnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej 
-wciągarka ręczna lub elektryczna 
-rusztowanie 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót budowlanych naleŜy uŜyć następujących 
środków transportu: środek transportowy z przyczepą samochód skrzyniowy Transport powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki Ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno być jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Mury naleŜy wznosić moŜliwie 
równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna 
przekraczać 4,0m. 
Przy murowaniu elementami suchymi naleŜy je polewać lub moczyć wodą. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ 1 
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
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Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniŜej 
0°C pod warunkiem stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań naleŜy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( 
max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5mm) 
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501. 5.2. Warunki 
szczegółowe wykonania 
ściany zewnętrzne nadziemia - murowane na zaprawie cementowo-wapiennej termoizolacyjnej 
jednowarstwowe gr 44 cm = Porotherm 44 P+W 
 
ściany wewnętrzne - murowane na zaprawie cementowo-wapiennej zwykłej z pustaków ceramicznych gr 38,  
12 i 8 cm  
w kabinach wc ogólnodostępnych - na wys. 2,20m z prześwitem 15 cm od podłogi moŜna wykonać kabiny 
wc (ścianki i drzwi) w systemie ELTETE 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega: 
- odchylenie murów od pionu i poziomu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na poszczególnych 
obiektach są: 
m2: ścianki z cegły, pustaków ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie: 
m2: ścianki z cegły, okładziny przewodów wentylacyjnych, obłoŜenie ścian cegłą, izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki pod obróbki blacharskie, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji Projektowej 
i pomiaru w terenie: 
m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wentylacyjnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
8.l.Ogółnie zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych, 
 
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości połoŜenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
• jakości materiałów wbudowanych  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z 
Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektu i jego głównych 
elementów 
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- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji 
technologicznych. 
- wykonanie projektu systemu mocowań 
- wykonanie i demontaŜ szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań, 
- wykonanie otworów okiennych i drzwiowych, 
- spoinowanie. 
- wykonanie dylatacji, szczelin wentylacyjnych. 
- wykonanie stalowej konstrukcji mocującej rusztowania na czas pracy, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 
- prace porządkowe 
 
10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
 
10.1 Normy 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 
budowlanych. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731 -08 
Cement, Transport i przechowywanie. PN-75/B-23100   Materiały do izolacji cieplnej z włókien 
nieorganicznych. Wełna mineralna 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-8S/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montaŜu konstrukcji 
stalowych na zadaniu pt. Sala gimnastyczna w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 1673/202, 2270/202 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z dostawą i montaŜem 
konstrukcji stalowych na obiektach budowy p.t. Sali gimnastycznej w Byczynie ul. Borkowska dz. nr 332 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania 
ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST jest konstrukcja dachu nad salą 
gimnastyczną główną i nad salami pomocniczymi: -wiązary kratowe, płatwie kalenicowe, płatwie pośrednie, 
stęŜenia połaciowe poprzeczne ściągi śrubowe, farba antykorozyjna , emalia nawierzchniowa materiały 
pomocnicze; elektrody. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.3 - Do wykonania konstrukcji stalowych 
naleŜy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
4.1. Elementy stalowe przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją. 
 
4.2. Przy transporcie środkami drogowymi naleŜy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych 
głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. 
 
 
4.3. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 
największa długość 11,0 m największa szerokość 2,5 m największa wysokość 2,5 m masa do 20,0 t. 
Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, moŜe być do 
18,0 m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych moŜe być do 3,10 m. Transport powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne „wykonania robót" 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno być jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Składowanie elementów stalowych i urządzeń 
Elementy stalowe, maszyny i urządzenia dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane 
Ŝurawiami. 
Do wyładunku elementów lŜejszych moŜna uŜyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek 
szczękowych. Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłoŜu jest niedopuszczalne. 
Elementy cięŜkie, długie i wiotkie, naleŜy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 
składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed 
odkształceniem. 
Elementy naleŜy układać na składowisku w kolejności  odwrotnej   w stosunku do kolejności podawania ich 
do montaŜu. Elementy naleŜy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
przewidziane do scalania powinny być w miarę moŜności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 
na scalanie. Na   składowisku naleŜy elementy najcięŜsze układać najbliŜej   drogi komunikacyjnej, po której 
moŜe poruszać się Ŝuraw transportowy, lŜejsze moŜna przemieszczać w głąb placu składowania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 
na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na 
podkładkach drewnianych z bali lub desek. 
Przed ułoŜeniem pierwszego elementu naleŜy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2 do 3 m jedna od drugiej. Teren na składowisko naleŜy utwardzać przez ułoŜenie i 
uwałowanie ŜuŜla w warstwie co najmniej o grubości 15 cm. 
Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują połoŜenie pionowe, naleŜy równieŜ składować w tym 
samym połoŜeniu. 
Przy układaniu konstrukcji w stosie naleŜy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, 
wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych. 
 
5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy 
Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach naleŜy usuwać przez 
podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony element naleŜy podgrzewać od 
strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego obszaru. 
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali przez zanurzanie w cieczy po gięciu lub prostowaniu na 
gorąco. Po dokonaniu prostowania naleŜy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia usterek 
naleŜy je usunąć. Sposób przeprowadzenia naprawy naleŜy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
 
5.1.3. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek (ok. 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być 
naleŜycie ułoŜone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub 
zmiany połoŜenia. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana. Elementy 
wiotkie naleŜy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą Ŝurawia naleŜy 
przenosić konstrukcje co najmniej 1m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. 
Podnoszenie elementów przy ukośnym ułoŜeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyŜszej zasady 
moŜna odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność 
Ŝurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję, naleŜy kierować linami zaczepionymi 
do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
 
5.1.4. Dojścia, pomosty i gniazda montaŜowe 
Do składowanych elementów stalowych i do miejsca montaŜu powinny być wyznaczone dojścia w 
miejscach zapewniających bezpieczeństwo. Między składowanymi materiałami naleŜy zachować przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m. Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco 
oświetlone. Pomosty komunikacyjne powinny być zabezpieczone tak jak dojścia w miejscach 
niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mieć odpowiednią powierzchnię oraz wysokość zapewniające 
wygodną pracę i składowanie narzędzi. Pomosty powinny być wytrzymałe na obciąŜenia od przewidzianej 
liczby pracowników, cięŜaru narzędzi i koniecznej ilości materiału (np. elektrody). Komunikacja pionowa do 
pomostu powinna być bezpieczna. Pomosty powinny być wykonane zgodnie z projektem i powinny być 
sprawdzane okresowo po silnych wiatrach i opadach atmosferycznych. Przenośne gniazda montaŜowe z 
prętów lub kształtowników stalowych powinny być wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd powinny 
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gwarantować bezpieczeństwo zawieszenia. Pozostałe warunki dla gniazd montaŜowych są takie same jak dla 
pomostów roboczych. 
 
5.1.5. Operacje i czynności montaŜowe 
 
5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montaŜowy Segregacja elementów, 
które kolejno będą pobierane do montaŜu, powinna być prowadzona od razu po nadejściu pierwszych 
transportów konstrukcji. Elementy jednego rodzaju naleŜy składać w jednym miejscu, dbając o 
wyeksponowanie ich numeracji. Dostęp Ŝurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów 
jednego rodzaju musi być dostatecznie wygodny. Przemieszczanie elementów na stół montaŜowy lub na 
miejsce montaŜu naleŜy wykonywać Ŝurawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach 
ciągnionych ciągnikami, ewentualnie Ŝurawiem montaŜowym, jeśli konstrukcja jest składowana w 
sąsiedztwie montowanego obiektu. 
 
5.1.5.2. Scalanie elementów 
Przy scalaniu części do połączeń spawanych naleŜy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, 
zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony. 
Poszczególne   elementy konstrukcji   do   spawania   naleŜy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to 
polega na nadaniu kształtu lub ukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od 
siebie. Sposób ukształtowania, ukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych i 
niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy PN65/M69013 i 
PN75/M69014.1 : 
 
5.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych. 
 
5.1.6.1 .Przygotowanie podłoŜa. 
Konstrukcje stalowe przed malowaniem naleŜy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości 
co najmniej 2 wg PN-ISO 8501-1 :1988. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania naleŜy 
odkurzyć i odtłuścić przed nałoŜeniem farby 
podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 
 
5.1.6.2. Malowanie konstrukcji. 
Powierzchnia elementów do malowania powinna być sucha, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, 
kurzu, tłuszczu, oczyszczona. Przygotowując farbę do malowania naleŜy usunąć ewentualny koŜuch, 
dokładniej wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, 
zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Farby nakładać na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami 
producenta farb. Przed nałoŜeniem kaŜdej kolejnej powłoki naleŜy sprawdzić wyschniecie poprzedniej po 
czasie schnięcia określonym w dokumentacji technicznej i przez producenta. Podczas malowania zachować 
przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W przypadku zniszczenia powłok 
malarskich przeprowadzić ich renowację.  
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót. 
Elementy ze stali czarnej łączyć przez spawanie lub na śruby i zamontować do betonu przy pomocy kotew 
wklejanych M16 HVU z trzpieniem HAS. Stal czarną naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie przez: 
oczyszczenie powierzchni do stopnia czystości 2 wg 
PN-70/H-97050, gruntowanie farbą epoksydową do gruntowania dobrze przyczepną do podłoŜa, twardą, 
elastyczną, odporną na uderzenia i działanie zmiennych temperatur, odporną na działanie wody, soli i 
alkaliów, malowanie farbami systemu FLAME CONTROL o odp. ogniowej R15. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Techniczną, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, poprawnego montaŜu konstrukcji, kotwienia, 
scalania elementów stalowych, prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem 
technologii i organizacji montaŜu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych, sposób naprawienia robót wadliwych zgodnie z zaleceniami wpisanymi do dziennika 
budowy, badania i ewentualne próby, 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: 
kpl: siatki, pomost obsługowy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
t: konstrukcji stalowej, ściągi, stęŜenia połaciowe, belki nadproŜowe, koziołki, ściągi na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
m :   gruntowania, malowania, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
szt: podstawy dachowe, drabiny, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
m:   balustrady,   na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze i pomiarowe, zakup materiałów, transport materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie, montaŜ i demontaŜ deskowania, rusztowań, czas pracy deskowania i rusztowania, wykonanie i 
montaŜ konstrukcji, scalanie elementów konstrukcji, wykonanie i montaŜ elementów stalowych, wykonanie 
niezbędnych izolacji antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podłoŜa, montaŜ do podłoŜa 
betonowego, wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków nie 
reagujących z elementem wbudowywanym, wykonanie niezbędnych ociepleń, wykonanie niezbędnych 
otworów montaŜowych, niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montaŜowe, prace 
porządkowe, wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów.  
 
9.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/B-02000 ObciąŜenia   budowli. Zasady ustalania 
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. Podstawowe obciąŜenia technologiczne i 
montaŜowe. 
PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli.    ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia pojazdami. 
PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych na 
obiektach zadania pt: budowa Sali gimnastycznej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 1673/202, 
2270/202 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót 
wykończeniowych na poszczególnych obiektach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego poszczególnych obiektów naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac 
wykończeniowych naleŜy uŜyć następujących materiałów: 
- tynk cementowy, 
- tynk cementowo-wapienny, 
- siatka z tworzyw, 
- styropian PS-E-FS 15 -wełna min. odm. 80, 
- kleje, 
- preparaty gruntujące 
- blacha ocynkowana. 
- rynny dachowe i rury spustowe z PVC, 
- cegła dziurawka, 
- Płyty kartonowe 
- gips  
- profile z blachy stalowej ocynkowanej  
- płytki i cokoliki gres 30x30, 
- glazura,  
- zaprawa klejowa, 
- masy tynkarskie akrylowe, 
- folia polietylenowa, 
- folia paroszczelna, 
- papa asfaltowa izolacyjna,  
- farba emulsyjna, 
- farba olejna, 
- okna z PCV z okuciami czteropołoŜeniowymi, 
- drzwi wewn. drewniane płycinowe malowane – System Porta. 
- parapety z tworzyw sztucznych systemowe. 
- pianka poliuretanowa. Niewymienione materiały wg projektu. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. Podstawą wyboru materiałów jest dokumentacja projektowa. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 
wykończeniowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw. 
- wyciąg budowlany towarowy. 
- spręŜarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo ściernego. 
- agregaty tynkarskie, 
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. Sprzęt powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 
- Samochody skrzyniowe 
- samochody dostawcze 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT WYKO ŃCZENIOWYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonanie robót 
powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Podczas wykonywania tynków naleŜy zachować następujące warunki: 
• prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy 
cementowej 
• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeŜego tynku 
przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej 
• świeŜe tynki chronić naleŜy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub 
wiatru 
• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich temperatur, 
powinny być w ciągu około tygodnia zwilŜane wodą tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na 
działanie mrozu 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100. Okładziny z płytek 
Podczas wykonywania okładzin naleŜy zachować następujące warunki: 
• wyrównać ewentualne nierówności podłoŜa. 
• układać płytki od pasa dolnego, przy naroŜach płytki całkowite. 
• klej i zaprawę układać szpachlą Ŝłobkowaną, 
• płytki przesuwać do właściwego połoŜenia na zaprawie, dociskać kaŜdą płytkę i miękką szmatką 
oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń, 
• temperatura podczas robót co najmniej 15° C. Osadzenie stolarki i ślusarki. 
Podczas osadzania stolarki i ślusarki naleŜy zachować następujące warunki: osadzać elementy stolarki i 
ślusarki do pionu i poziomu, mocować ościeŜnice w odległości 25 mm od górnej i dolnej powierzchni 
otworu: odległość punktów mocowania ościeŜnic pionowych nie większa niŜ 100 mm dla okien i 70 mm dla 
drzwi osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić 
elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową. Obróbki blacharskie. 
• obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie. 
• w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zastosować podkład z blachy, arkusze blachy stalowej 
ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leŜący o szerokości 15-20 mm lub podwójny stojący o wysokości 
20-30 mm. 
• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej 
umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich. 
• przy szerokości obróbki powyŜej 80 cm wykonać mocowanie do dwóch listew trapezowych. 
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5.2. DANE MATERIAŁOWE   I   WYKO ŃCZENIOWE 
 
sufity podwieszane typu systemu Rigips Giptone BIG oraz kasetonowe jak w projekcie, gr 1,25cm na ruszcie 
stalowym 
 
izolacje - 
ocieplenie ścian fundamentowych - styropian gr 8, Termoorganika 
ocieplenie dachów – wełna mineralna pod papę,  wełna mineralna twarda /płyty dachowe/ gr 20cm 

ściśliwość pod obciąŜeniem 40kPa <12%, nasiąkliwość <1,0kg/m2, niepalna  
cieplne podłoŜy pod posadzki na gruncie - styropian gr min 10cm klasy PS-E FS M20 z folią PE 
 
przeciwwilgociowa podłogi sali sportowej - folia przeciwwilgociowa/paroszczelna gr 0,2mm cięŜar ok 
180[g/cm2], niezbrojona, mocowana do podłoŜa, klejona na zakład pozioma i pionowa ścian 
fundamentowych i fundamentów – Deitermann Suprflex100 
 
dachów- folia paroizolacyjna poliestrowo-poliuretanowa gr 0,2-0,3 mm, nie rozprzestrzeniająca ognia, 
 
kominy wentylacyjne – stalowe typu spiro ocieplane ponad dachem,  
w sanitariatach - elektryczne wentylatory załączane automatycznie  
dach sali - blacha trapezowa z pokryciem wełną i 2* papą termozgrzewalną 

 
dachy nad zapleczami – j.w. 
obróbki blacharskie - z blachy powlekanej systemowe wg producenta pokrycia dachowego 
rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej wg wybranego systemu/producenta  
tynki wewnętrzne - gładkie cementowo-wapienne kat.III – maszynowe Kreisel 
malowanie wewnętrzne - farbami wodorozcieńczalnymi odpornymi na zabrudzenia łatwo zmywalnymi na 
bazie Ŝywicy akrylowej lub lateksowe np.f-my „Beckers", "Nobiles"   matowa lub półpołyskliwa dostępna w 
szerokiej gamie kolorów, ściany - w pastelowych kolorach sufity - farbą akrylowa emulsyjną, na biało 
 
okładziny ścienne wewnętrzne - 
- glazura - płytki ceramiczne ścienne 

- we wszystkich przebieralniach, umywalniach, i wc, w łazienkach - na wysokość 2,0m od podłogi 
podłogi - wg specyfikacji pomieszczeń 
wykładziny syntetyczne dla obiektów uŜyteczności publicznej i sportowych , antystatyczne, homogeniczne - 
trwałe, trudno ścieralne, o bardzo długim czasie uŜytkowania, łatwe do czyszczenia, gładkie ale bez 
poślizgu, układane z rulonu, klejone do podłoŜa, wywijana na ściany(ok.10cm) - typu LINOSOM Narnidur, 
TARKETT, , podstawowe parametry - grubość min.4mm, odporna na czynniki chemiczne i wilgoć, 
trudnozapalna, odporna na światło-trwałość barwy >6, przystosowana do mebli na kółkach, zuŜycie ścierne 
<0,12mm gr. 
 
płytki ceramiczne podłogowe - gres nieszkliwiony wym. od 30x30 do 40x40 parametry - nasiąkliwość 
min.4% lub,0,5%, odporne na pęknięcia włoskowate, klasa odporności na ścieranie 5(min.4), odporne na 
plamy, skuteczność antypoślizgowa R9-R10 – barwione w masie 
cokolik ceramiczny ok.10cm na ścianach w pomieszczeniach, w których nie ma okładzin ściennych 
 
syntetyczna wykładzina sportowa na sali sportowej - podłoga elastyczna na ruszcie drewnianym z systemem 
wentylacji mechanicznej, preferowana wykładzina Linosom Narnidur gr. 4mm w/g załączonego rysunku 
w salach pomocniczych - wykładzina syntetyczna sportowa / Linosom i Linoleum xf Veneto/ na podłoŜu 
betonowym 
 
stolarka okienna - z pcv z profilu  5 komorowego oszklone szybą jednokomorową zespoloną  
okucia umoŜliwiające otwieranie uchylno przy uŜyciu jednej dźwigni z funkcją wietrzenia szczelinowego, 
w sali sportowej - wskazane okna w sali otwierane za pomocą dźwigni z poziomu podłogi 

parapety wewnętrzne - z tworzyw sztucznych systemowe 
 
 
 
stolarka drzwiowa – Systemowa Porta Drzwi zgd z zestawieniem stolarki 
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drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - drewniane płytowe malowane drzwi wyposaŜone w klamki z szyldami i 
wkładki z zamkami podklamkowe  
ościeŜnice do drzwi drewnianych - regulowane, z blachy stalowej cynkowanej elektrolitycznie, gr1,5mm, 
malowane proszkowo 
 
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na ciągach komunikacyjnych i do niektórych pomieszczeń 
- aluminiowe przeszklone, drzwi w korytarzach - 

- na drogach ewakuacyjnych ,komunikacji ogólnej otwierane w kierunku ewakuacji, wyposaŜone w zamki 
przeciwpaniczne 
- wszystkie przeszklenia - szkłem bezpiecznym 
 
ELEWACJE 
dachy – papa termozgrzewalna 
obróbki blacharskie - szara 
rynny i rury spustowe - z blachy w kolorze jasnoszarym 
tynki - gładkie cementowo-wapienne,  
malowanie tynków - farbami akrylowymi  
kolor – zgodnie z kolorystyką 
cokoły i fragmenty ścian -  Tynk mozaikowy Kreisel Mozatynk 
schody wejściowe - okładane płytkami gresowymi  
stolarka okienna - biała 
parapety zewnętrzne -blacha powlekana  
drzwi zewnętrzne - szarae 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z 
pkt. 10 ST 6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami 
technicznymi. NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzek z płytek, 
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych 
• dopasowania okładzin w naroŜach i miejscach styku z innymi elementami, 
• jednolitości barwy powłok malarskich 
• prawidłowości ułoŜenia warstw izolacyjnych i wypełniających 
 

• prawidłowości ułoŜenia pokrycia dachowego 
• przygotowania podłoŜa pod tynki, kafelki, wykładziny 
• grubości tynku 
• ustawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie stolarki 
• przyczepności do podłoŜa powłok malarskich, płytek i odporności na wycieranie, zmywanie i 
zarysowanie, 
• łączenia obróbek blacharskich 
• jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m2:    wykonania tynku, obróbek blacharskich, okładziny schodów, posadzki z płytek, ściany aluminiowej, 
malowania, pokrycia dachów, docieplenie dachu, okładziny ścian z cegły, gruntowanie i ułoŜenie płytek na 
powierzchniach poziomych i ścianach, deskowania połaci dachu, deskowanie okapu, impregnacji, 
malowania, izolacji przeciwwilgociowej, termoizolacji, płytek chodnikowych, parapetów, tynków, tynku z 
dociepleniem i siatką z tworzywa, okładziny z płytek, posadzki z płytek , warstw wyrównawczych, podłóg 
składanych, obróbek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru 
w terenie 
mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetów, desek na okapie, krokwi, sklejki wodoodpornej 
podokienników. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie szt.:    zamontowania drzwi, 
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okien, świetlików, Ŝaluzji, wyłazów dachowych, ścian osłonowych, bram, kratek, na podstawie 
Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie 
kpl: montaŜu okien, drzwi, świetlika na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne" 8.1 Odbiór robót 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano - 
MontaŜowych oraz z ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze naleŜy sprawdzić zgodność wykonania z 
Dokumentacja Projektową 
 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 .Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze 
• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania, 
• montaŜ i demontaŜ niezbędnych rusztowań 
• obrobienie przejść instalacyjnych 
osadzenie naroŜników ochronnych w naroŜach ścian, ościeŜach drzwiowych i okiennych, podokienników 
wewnętrznych, itp. 
przygotowanie i montaŜ konstrukcji pod sufity podwieszane, ścianki elewacyjne przygotowanie podłoŜy 
• impregnacja desek wykonanie projektu systemu mocowań ścianki 
• ułoŜenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie okuć. zawiesi, zamknięć 
• wykonanie prób robót wykończeniowych 
• wykonanie dylatacji 
• wykonanie prac pielęgnacyjnych 
• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym 
prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UF lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
10.1 Normy 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-75/B-10121. 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. PN-91/B-10102 Farby do elewacji 
budynków. Wymagania i badania. PN-91 /B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe. 
PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne 
wymagania techniczne. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa 
robót budowlanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
 
10.2 Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania sali gimnastycznej. NiezaleŜnie od określonego zakresu wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania, 
uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem zadania inwestycyjnego. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3 

 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montaŜem 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i obejmują: 

 
- Przewody elektryczne układane p/t, w posadzce oraz pod stropem hali: 
 
YDY 5x25 mm2 

YDY 5x4 mm2 

YDY 5x2,5 mm2 

YDY 3x2,5 mm2 

YDY 3x1,5 mm2 

BNC 75 Ohm 
DYP 2x1,5 mm2 

YDY 4x1,5mm2 

OMY 4x0,5 mm2 

UTP kl. 5 
LY225TSW 
HLGS 2x1 mm2 

 
- Uziom z bednarki ocynkowanej 30x4mm 
Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane: DFe/Zn FI 8mm 
 
- Oprawy oświetleniowe świetlówkowe:  
2x40W - OKW1 - 236 
 
- Oprawy oświetleniowe z modułem awaryjnym: 
AVR 1.011 
 
- Oprawy ewakuacyjne: 
PK-109 
 
- Oprawy w częściach sanitarnych: 
AVR 2184E + czujnik PIR 
 
 
- Oprawy lamp głównego oświetlenia hali: 
FRIBAY 400W  z szybą i siatką ochronną. 
 
- MontaŜ aparatów i urządzeń występujących w odpowiednich projektach technicznych i kosztorysach. 
 
- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy 
 
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  
 
-Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  
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- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
 
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (kaŜdy następny pomiar) 
 
 
1.4 Określenia ogólne 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 

 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w Specyfikacji Technicznej.  
 
2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie 
materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
obowiązujących norm. 

 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania wyłącznie sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów i urządzeń instalowanych.  
 
 Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika 
budowy. 
 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Podczas transportu przewoŜone materiały i urządzenia przeznaczone do zainstalowania powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Prace montaŜowe 
 
- Wykucie wnęk pod kable zasilające 
- Wykonanie przebić przez ściany 
- MontaŜ p/t kabli  
- MontaŜ przepustów instalacyjnych 
- MontaŜ p/t instalacji elektrycznych - MontaŜ urządzeń i aparatów 
- MontaŜ opraw oświetleniowych 
- MontaŜ osprzętu instalacyjnego 
- MontaŜ n/t tablicy rozdzielczej głównej i pomocniczej 
- MontaŜ n/t skrzynek sterowania oświetleniem 
- MontaŜ n/t głównego wyłącznika prądu 
- MontaŜ instalacji odgromowej 
- MontaŜ instalacji nagłośnienia hali 
- MontaŜ kamer kopółkowych wraz z ich zasilaniem i sygnałem AV 
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5.2 Roboty poinstalacyjne 
 
-  Zaprawienie bruzd 
- Uzupełnienie tynków 
- Szlifowanie i malowanie  
 
 Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzaleŜniona jest od warunków techniczno-organizacyjnych 
określonych przez uŜytkownika obiektu i inwestora, a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te 
określają ogólne zasady robót, ich okres i terminy poszczególnych etapów. 
 

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą jednoetapowo Zgodnie z 
harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.  
 
5.3 Poszczególne instalacje 
Skrzynki sterowania oświetleniem hali 
Na parterze, przy wejściach na halę zainstalowane będą skrzynki sterownicze umoŜliwiające łatwe 
załączanie i wyłączanie obwodów oświetlenia hali. Oświetlenie sterowane będzie za pomocą przycisków 
monostabilnych z podziałem na pięć sekcji w zaleŜności od potrzeb. 
 
Instalacja oświetlenia podstawowego 
Zastosowano oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natęŜenie oświetlenia na poziomie 
co najmniej 200-500 luxów na  sali gimnastycznej, 200 luxów w pomieszczeniach zaplecza oraz 100 luxów 
w ciągach komunikacyjnych oraz sanitariatach.  
 
Instalacja oświetlenia awaryjnego 
Oświetlenie awaryjne zrealizowano w oparciu o oprawy wyposaŜone w źródła zasilania awaryjnego 
(akumulator z zasilaczem) zapewniającym świecenie lampy przez okres 3 godzin od zaniku napięcia sieci 
NN. Oprawy załączają się automatycznie po 0,5 sek. od chwili zaniku napięcia. Oprawy te są zlokalizowane 
w ciągach komunikacyjnych i sali gimnastycznej. W czasie normalnych warunków mogą one pracować jako 
oświetlenie podstawowe. Wszystkie miejsca drogi ewakuacyjnej będą oświetlone światłem o natęŜenie 
oświetlenia nie mniejszym niŜ 1 lux. 

Sposób oznakowania obiektu znakami (piktogramami ewakuacyjnymi powinien być zgodne z 
Polskimi Normami - według odrębnego projektu, który nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania . 
 
Oświetlenie kierunkowe. 
Oprawy kierunkowe (wskazujące kierunek ewakuacji) będą umieszczone w ciągach komunikacyjnych 
(korytarze, sala gimnastyczna). Są to oprawy wyposaŜone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z 
zasilaczem), zapewniającym świecenie lampy przez okres 3 godzin od zaniku napięcia. Oprawy te świecą 
nieprzerwanie. Po zaniku napięcia zasilającego świecą jeszcze przez okres 3 godzin. Oprawy te wyposaŜone 
są w piktogramy informacyjne, zgodnie z Polskim Normami.  
 
Instalacja siłowa 
Instalacja siłowa obejmuje wewnętrzne instalacje rozdzielcze oraz obwody zasilające urządzenia w kotłowni 
oraz centrale wentylacyjne. Obwody w podłodze dodatkowo będą chronione rurką RL. Typy i przekroje 
kabli pokazano na schematach poszczególnych rozdzielnic.  
 
Instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych 
Obiekt został zaliczony do II poziomu ochrony odgromowej i będzie wyposaŜony w instalację odgromową. 
Wokół budynku będzie ułoŜony sztuczny otok uziemiający wykonany z płaskownika Fe-Zn 30x4 mm. 
Płaskownik układać naleŜy w ziemi na głębokości 0,8m i w odległości 1,0 m od fundamentów. Przed 
wejściami do budynku i przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi instalację chronić rurą A-80. 
Na dachu będzie wykonana instalacja piorunochronna w postaci zwodów niskich nie izolowanych drutem 
Fel -ZN fi 8 mm techniką nienapręŜoną na wspornikach.  
Na kominkach wykonać antenki na wysokość co najmniej 0,6 m. Instalacja odgromowa będzie połączona z 
otokiem uziemiającym przewodami odprowadzającymi wykonanymi drutem Fel-ZN fi 8 mm techniką 
napręŜeniową. Instalację odgromową naleŜy połączyć w z główną szyną wyrównawczą w bezpośredniej 
bliskości rozdzielnicy głównej zgodnie z załączonymi rysunkami. 
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Ochrona przeciwprzepięciowa 
W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć atmosferycznych i łączeniowych w obiekcie 
zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C.  
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych zostały zastosowane następujące parametry i 
cechy projektowanych instalacji i urządzeń:  
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia posiadają atesty stosowalności w budownictwie B; 
przewody elektryczne posiadają izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację 
o napięciu znamionowym 1000V. 
b) przy wejściu głównym, na parterze budynku, znajduje się główny wyłącznik prądu GWP umoŜliwiający 
ręczne wyłączenie napięcia zasilania w całym obiekcie. 
c) na wypadek zaniku napięcia zastosowano oprawy oświetlenia (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i 
kierunkowego), zasilane z własnych źródeł zasilania, pozwalających na świecenie przez 3 godziny 
(oświetlenie ewakuacyjne) oraz 3 godz. (dla opraw kierunkowych) 
d) przejścia przewodów i kabli między strefami poŜarowymi będą zabezpieczone, z uŜyciem środków 
ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej (El) wymaganej dla klasy odporności ogniowej elementów 
oddzieleń przeciwpoŜarowych. Przejścia przez stropy (nie będące elementami oddzieleń 
przeciwpoŜarowych) powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI-60. 
e) W obwodzie głównego wyłącznika prądu zastosowano przewody i kable wraz z zamocowaniem, które w 
systemie zasilania ochronie przeciwpoŜarowej gwarantują ciągłość działania arunkach poŜaru przez czas co 
najmniej 120 minut. 
f) Wszystkie zastosowane wyroby i urządzenia słuŜące ochronie przeciwpoŜarowej będą posiadać 
certyfikaty zgodności potwierdzające ich ww. wymagane właściwości w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
 
5.4 Zagadnienia BHP  
 
Złącze ochronne zamykane powinny być w skrzynkach. 
Jako podstawową ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, 
przewodów i urządzeń. 
Jako system dodatkowej ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym stosuje się samoczynne, szybkie 
wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników róŜnicowo - prądowych o róŜnicowym prądzie 
zadziałania 30 mA.  
W tablicach będą wykonane osobne szyny „N" i „PE". szyny „N" naleŜy montować na izolatorach. Układ 
sieci - po stronie ZE -TN-C, po stronie inwestora TN-S. Bezpieczeństwo przeciwporaŜeniowe zapewnia 
równieŜ system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem.  
 
8. Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiarowymi są: wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, długość przewodów, 
drutów i ilości aparatów elektrycznych.  

 
9. Odbiór robót 
 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników 
przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej. 

 
10.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
 
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu bądź zatynkowaniu, 
b) przewody i kable podlegające zabudowie, 
c) elementy uziomu zakopane pod powierzchnią gruntu. 
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Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać 
spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas 
ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. 
 
11.Wymagane dokumenty 
 
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  
 
a) projektową dokumentację powykonawczą,  
b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów,  
c) odbiór robót przez Rejon Energetyczny  
 
 
8. Podstawa płatności 
 
8.1 Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności 
      Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą, w Umowie 
 
8.2 Cena jednostki obmiarowej 
      Płatność za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet instalacji elektrycznej naleŜy  
      przyjmować zgodnie z obmiarem. Cena wykonania robót obejmuje: 
 
a) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
b) roboty towarzyszące, 
c) transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
d)   niezbędny demontaŜ istniejących przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń, 
e) montaŜ docelowych przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń, 
f) badania i próby pomontaŜowe. 
 
 
9. Zbiór norm dotyczących specyfikacji 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa.  
 
PN-IEC 66364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa  Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 
 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
prądem przetęŜeniowym.  
 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
 
PN-IEC 60364-4-45- 1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
spadkiem napięcia. 
 
PN-IEC 60364-4-47: 1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo zastosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
 
PN-IEC 60364-4-473:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 
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PN IEC 364-4-481  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków 
ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
 
PN-IEC 60364-4-482:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 
ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
PN-IEC 60364-5-51:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 
 
PN-IEC 60364-5-523:  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
 
PN-921E-08106   
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
 
PN-861E-05003101  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 
PN-IEC 61024-1: 2001  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

 
PN-861E-05003:03  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
 

PN-861E-05003104  
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna odgromowa obiektów budowlanych. 

Ochrona specjalna 
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SST. 7.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja wod. - kan i c.w.u. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały 
2.1. Instalacje wody zimnej i cyrkulacji 
2.2. Instalacja hydrantów p.poŜ 
2.3. Kanalizacja sanitarna 3.Sprzęt 
4. Transport 
4.1. Transport elementów ceramicznych 
4.2. Transport elementów rurowych 
 

5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Materiały 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 
 

7. Odbiór robót 
8. Obmiar robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
ST- 7.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja centralnego ogrzewania 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały i urządzenia 
2.1.Instalacja co 
2.2. Składowanie materiałów 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
5. Kontrola jakości 
5.1. Materiały 
5.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 
6. Odbiór robót 
7. Obmiar robót 10.Podstawa płatności 
11. Przepisy związane 
 
ST- 7.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. Materiały i urządzenia 2.1. Składowanie materiałów 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. wykonanie robót 
6. Kontrola jakości wykonywanych robót 6.1.Badania ogólne 
6.2.Badanie sieci przewodów 6.3. Badanie nawiewników i wywiewników 
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7. Odbiór robót 
8. Obmiar robót 
9. Podstawa płatności 10.Przepisy związane 
 
ST-7.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja gazowa. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. Materiały i urządzenia. 
2.1.Instalacja gazowa. 
2.2. Składowanie materiałów. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robót. 5.1. Instalacja gazowa. 
6. Kontrola jakości. 
5.1. Materiały. 
6.Z. Kontrola jakości wykonywanych robót. 
6. Odbiór robót. 
7. Obmiar robót. 
8. Podstawa płatności. 
9. Przepisy związane. 
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SST. 7.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja wod. - kan i c.w.u. 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót: 
- instalacji wody zimnej gospodarczej 
- instalacji hydrantów p.poŜ. 
- instalacji cieplej wody i cyrkulacj  
- instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Zakres specyfikacji dotyczy budowy Sali gimnastycznej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 
1673/202, 2270/202 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montaŜem instalacji 
wod.-kan. i c.w.u. i obejmują 
- montaŜ rurociągów z rur stalowych ocynkowanych 
- próba szczelności instalacji 
- montaŜ rurociągów z tworzyw sztucznych PEX-c/Al/PEC-c. 
- montaŜ kompensatorów z punktami stałymi na rurociągach z tworzyw sztucznych 
- montaŜ konstrukcji wsporczej 
- płukanie i dezynfekcja rurociągów 
- izolacja rurociągów 
- wykonanie podejść dopływowych 
- montaŜ armatury, wodomierza, zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów p.poŜ. 
- montaŜ tulei blaszanych 
- wykonanie otworów w ścianach i stropach 
- wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami oraz zasypanie. 
- układanie rurociągów z PVC 
 

- wykonanie podejść odpływowych do przyborów 
- montaŜ czyszczaków, 
- montaŜ przyborów sanitarnych  
- montaŜ wpustów ściekowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami 
związanymi oraz „Wymaganiami ogólnymi – specyfikacja W0.00" 
Instalacja wodociągowa - układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń słuŜące do zaopatrzenia 
budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniająca wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach. 
Instalacja zimnej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. Instalacja wodociągowa 
p.poŜ. nawodniona - instalacja zasilana z wodociągu miejskiego za pomocą przyłącza wodociągowego, 
zainstalowana wewnątrz budynku, w której wszystkie przewody są stale wypełnione wodą. Z tych 
przewodów, za pomocą hydrantów p.poŜ. - 25mm pobierana będzie woda do gaszenia poŜaru. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami, odprowadzający ścieki sanitarne do pierwszej studzienki na zewnątrz budynku. 
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, zasilanych z 
pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody, słuŜących do zaopatrzenia budynku w ciepłą wodę, 
spełniającą wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach. 
Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji przewidziana w projekcie, 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi + 10°C a 
instalacji wody ciepłej + 60°C. Dla przewodów z tworzyw sztucznych zaleŜność zakładanej trwałości 
instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAP - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych 
/p.2 WT.W.OI. 
Przyjmuje się ją przy załoŜeniu 30-letniego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w 
temperaturach o określonych wartościach. 
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 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami 
nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz 
obowiązującymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we własnym zakresie.  
 
2. Materiały. 
Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i c.w.u. naleŜy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z PN lub wyroby posiadające oznaczenie CE I dokonano oceny 
zgodności z normami europejskimi. 
 
2.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
- Rury stalowe ze szwem gwintowane PN-H-74200 ocynkowane średnie, łączone za pomocą łączników 
rurowych z Ŝeliwa ciągliwego wg PN-EN10242-1999. 
Zakres stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną. 
- Rury i kształtki ciśnieniowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, łączone przez złączki zaciskowe, 
posiadające aprobatę techniczną COBRTI „Instal" oraz atest PZH. Zakres stosowania zgodnie z 
dokumentacją techniczną PN-10 - dla instalacji wody zimnej PN-10 - dla instalacji wody ciepłej 
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące - Armatura posiadająca atesty PZH. wandaloodporna 
- Izolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - otuliny Steinonorm300 o grubości wg 
dokumentacji. 
 
2.2. Instalacja hydrantów p.poŜ. 
Rury stalowe ze szwem gwintowane /łączone z instalacją wody zimnej. 
-Hydranty wewnętrzne ~25mm i zawory hydrantowe ~25mm z węŜem półsztywnym , posiadające atest i 
świadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z Rozp. MSWiA z 22.04.98r. Wszystkie pozostałe elementy 
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji nie wymienione wyŜej naleŜy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowej, wydanymi przez COBRTI "INSTAL". 
 
 2.3. Kanalizacja sanitarna. 
- Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres stosowania zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
- Umywalki wiszące - ceramika wg PN-791B-12634,PN-EN32:2000 konstrukcja mocująca systemowa, 
- Miski ustępowe mocowane do podłogi z odpływem nad podłogą ceramika wg PN-EN 36:2000 
- Pisuary ceramika PN-81IB-12632  
- Brodziki podprysznicowe z płytek 
-Wpusty podłogowe Dn 50, Dn100 z syfonem PVC lub ze stali nierdzewnej wg PN- EN1253-1 
 
3.Sprzęt 
Wszystkie narzędzia elektryczne i inne powinny być sprawne i posiadać odpowiednie zabezpieczenia 
zgodnie z przepisami BHP. 
 
4. Transport 
4.1. Transport elementów ceramicznych. 
Wyroby pakowane w pudła lub klatki i wyroby luzem naleŜy układać warstwami w środkach transportu w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. W przypadkach wyrobów 
przewoŜonych luzem ściany i podłogę wyłoŜyć warstwą wełny drzewnej lub słomy. 
Jednostki ładunkowe na paletach powinny być ustawione ściśle obok siebie, a ewentualne luzy wypełnione. 
W przypadkach przewozu róŜnych wyrobów naleŜy umieścić schemat załadowania poszczególnych 
rodzajów. 
 
4.2. Transport elementów rurowych. 
Elementy te naleŜy transportować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcją transportu 
poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu. 
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5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacj a 
WO.OO."Wszystkie elementy instalacji i wod-kan i c.w.u. naleŜy wykonać zgodnie z projektem budowlano 
wykonawczym zatwierdzonym przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, 
obowiązującymi przepisami BHP, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach ogólnych – specyfikacja W0.00". 
 
6.1. Materiały. 
Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót. 
Kontroli jakości wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 
Kontroli podlega szczelność instalacji wody zimnej, p.poŜ , wody ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji 
sanitarnej i technologicznej. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej lub odbioru, który 
powinien być dokonywany komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia protokołu i wniesienia odpowiedniego 
zapisu w dzienniku budowy. 
 
7. Odbiór robót. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót". Przy 
odbiorze powinny być dostarczone: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia robót 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły prób szczelności 
- protokoły badań wody, płukań, dezynfekcji - karty gwarancyjne. 
 
8. Obmiar robót. 
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z załoŜeniami ogólnymi 
zawartymi w Katalogach przyjętych w przedmiarze robót, odpowiednich branŜ, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad podanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- 
montaŜowych i postanowień technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w załoŜeniach 
szczegółowych przywołanych katalogów. 
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŜenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŜ przywołanych w 
załoŜeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w 
ww. KNR dla wybranych robót i elementów robót. Jednostki obmiarowe: naleŜy stosować ogólnie przyjęte 
w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i 
układ katalogów KNR odpowiednich branŜ. Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-
obmiarową powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilość robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR 
odpowiednich branŜ dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub teŜ zawierać wprost szczegółowy opis 
obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych, zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych 
technologii wykonania niŜ te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest 
odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów. 
 
9. Podstawa płatności. 
Przyjmuje się, Ŝe podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: Katalog 
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Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm 
Pracy (KNP) 
lub teŜ udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 
Ustala się, Ŝe za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej roboty obejmującą koszty 
wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów dla następujących składników: R 
(robocizna), M (materiały z kosztami zakupu), S (sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót) 
oraz narzutów Kp (kosztów pośrednich), Z (zysku kalkulacyjnego). 
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych 
daną pozycją kosztorysową, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych nie 
wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii 
realizacji robót. 
 
10. Przepisy związane. 
1. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . . 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
COBTRI Instal. 
4. PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-81IB-10700.04 Wewnętrzne instalacje wodociągowe. 
Wymagania w projektowaniu i odbiorze. 
5. PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i odbiorze. 
6. PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC. 
 

7. PN-711B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynku. 
8. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy 
9. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem. 
10. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody uŜytkowej. 
11. Pr. EN -12503-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. 
12. PN-761M-75001 Armatura sieci domowej. 
13. PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania. 
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SST 7.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja centralnego ogrzewania 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem: 
- instalacji centralnego ogrzewania 
- instalacji zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Zakres specyfikacji dotyczy budowy Sali gimnastycznej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 
1673/202, 2270/202 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montaŜem instalacji co. 
- montaŜ rurociągów stalowych o złączach spawanych na ścianach budynku  
- czyszczenie i odtłuszczanie rurociągów 
- malowanie 
- izolacje termiczne 
- montaŜ rurociągów układanych w posadzce PEX-c/Al/PEX-c - próba szczelności 
- montaŜ szafek z rozdzielaczami 
- montaŜ armatury odcinającej, odpowietrzników 
- montaŜ kotłowni gazowej z osprzętem i armaturą, 
- montaŜ rozdzielaczy głównych z armaturą odcinającą 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami i przepisami związanymi oraz 
„wymaganiami ogólnymi - specyfikacja WO.OO". Instalacja grzewcza wodna - układ przewodów 
napełnionych wodą instalacyjną wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami, 
wymiernikami pojemnościowymi do przygotowania ciepłej wody, nagrzewnicami wentylacyjnymi, 
oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna nie ma swobodnego 
połączenia z atmosferą. 
woda instalacyjna - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniŜających 
temperaturę zamraŜania wody, napełniające instalację wodną. Źródło ciepła - projektowana kotłownia. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji, , które 
dla zachowania wymaganej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone. 
Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji, która dla 
zachowania badanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
wykonania i odbioru. Polskimi Normami. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami 
nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art.22,23,28 ustawy Prawo Budowlane. Rysunki 
warsztatowe wykonawca wykona we własnym zakresie. 
 
2. Materiały i urz ądzenia . 
Przy wykonywaniu instalacji co naleŜy stosować materiały i wyroby budowlane które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący zgodność z PN lub wyroby oznakowane CE (dokonano oceny zgodności z normami 
europejskimi) 2.1.Instalacja co 
- rury stalowe czarne i PEX-c/Al/PEC-c, 
- termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215 :2002 - grzejniki blaszane -wymagania PN-EN 442 :1999 
- zabezpieczenie instalacji systemu zamkniętego naczyniami przeponowymi PN-918-02419  
- odpowietrzenie instalacji wodnych PN-911B-02420 
- izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń PN-B-02421:2000r - znakowanie przewodów PN-701N-
01270.03  
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2.2. Składowanie materiałów. 
Materiały i urządzenia powinny być składowane i przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zgodnie z wymaganiami BHP. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych - specyfikacja W0.00". 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót powinien dopilnować aby wszystkie narzędzia elektryczne 
były sprawne, posiadały odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami BHP. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacja W0.00". 
Materiały i urządzenia naleŜy transportować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcją transportu 
poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacja W0.00". 
Instalację co., naleŜy wykonać zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inwestora oraz przepisami BHP.  
 
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego naleŜy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych 
- opracowanych przez COBRTI „Instal": 
- prowadzenie przewodów zgodnie z p. 6.3. 
- podpory stałe i przesuwne wg p. 6.4. 
- tuleje ochronne wg p.6.5. 
- montaŜ grzejników wg p. 6.6. 
- montaŜ armatury wg p. 6.8. 
- wykonanie regulacji instalacji wg p. 6.9. 
- zabezpieczenie antykorozyjne wg p. 6.10. - izolacja cieplna wg p.6.12. 
- oznaczenia przewodów wg p. 6.13. 
 
5.2. Kontrola jako ści. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych specyfikacja W0.00". 
 
5.3. Materiały. 
Badania materiałów uŜytych do wykonania robót poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
 
5.4. Kontrola jakości wykonywanych robót. 
Kontroli jakości wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania z dokumentacją 
projektową oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych i kotłowni oraz 
Warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kontroli podlega: 
-szczelność instalacji co. Badania naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem 
izolacji cieplnej. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 
-badania odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej -badania odpowietrzeń 
-badania odbiorcze poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco 
-badania efektów regulacji instalacji 
-badania armatury z regulacją wstępną lub regulatorów 
-realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej lub odbiorów, które 
powinny być dokonywane komisyjnie z obowiązkiem sporządzenia protokołu i wniesienia odpowiedniego 
zapisu do dziennika budowy. 
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6. Odbiór robót. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót". Przy 
odbiorze powinny być dostarczone: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające zmiany,   uzupełnienia wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- protokoły odbioru robót 
- karty gwarancyjne. 
 
7. Obmiar robót. 
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z załoŜeniami ogólnymi 
zawartymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) odpowiednich branŜ, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad podanych w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych i postanowień technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w załoŜeniach 
szczegółowych przywołanych wyŜej KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŜenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŜ przywołanych w 
załoŜeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w 
ww. KNR dla wybranych robót i elementów robót. Jednostki obmiarowe; naleŜy stosować ogólnie przyjęte 
w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i 
układ katalogów KNR odpowiednich branŜ. 
wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością 
technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR odpowiednich branŜ dla ustalenia szczegółowego 
opisu robót lub teŜ zawierać wprost 
szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w przypadku 
stosowania odmiennych technologii wykonania niŜ te przywołane w katalogach lub gdy technologia 
wykonania robót określana jest odrębnie przez producenta lub dostawców np: urządzeń, maszyn, materiałów 
czy komponentów. 
 
8. Podstawa płatności. 
Przyjmuje się, podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: KNR, KNNR, 
KNP lub teŜ udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. Ustala się, Ŝe za cenę jednostkową 
przyjmuje się cenę wykonania danej roboty obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich 
odpowiednich katalogów dla następujących składników: R robocizna, M (materiały z kosztami zakupu, S 
sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót oraz narzutów Kp kosztów pośrednich, Z zysku 
kalkulacyjnego. 
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych 
daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych nie 
wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii 
realizacji robót. 
 
9. Przepisy związane. 
1. Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami. 
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych i kotłowni niskotemperaturowych 
COBTRI „Instal". 
4. Rury stalowe ze szwem do spawania PN-791H-74244. 
5. Rury stalowe bez szwu PN-801H-74219. 
6. Termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002r. 
7. Grzejniki blaszane. Wymagania PN-EN 442:1999r. 
8. Izolacja cieplna przewodów, armatury PN-B-02421:2000r. 
9. Znakowanie przewodów PN-701N-01270.03. 
10.PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej.Wymagania. 11.PN-90/B-
01421Ciepłownictwo. Terminologia. 
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12.PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
13.PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania. 
14.PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 

gęstości względnej mniejszej niŜ 1. Wymagania. 15.PN-EN 13384-1:2004 Kominy. 
Metody obliczeń cieplnych i przepływowych. 
Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem. 
16.PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
17.PN-90/B-01421. Ciepłownictwo. Terminologia. 
18.PN-EN 303-1:2000 Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Terminologia, ogólne wymagania, 
badania i oznaczenie. 
19.PN-EN 1856-1:2005      Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. 
Część 1: Części składowe systemów kominowych. 
20.PN-M-34507:2002       Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 
21.PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
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 SST 7.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja wentylacji mechanicznej. 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Zakres stosowania specyfikacji dotyczy budowy Sali gimnastycznej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. 
nr 1673/202, 2270/202 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montaŜem instalacji 
wentylacji mechanicznej i obejmują: 
- montaŜ central wentylacyjnych, 
- montaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kratek i okapów, 
 

- montaŜ wentylatorów kanałowych, 
- montaŜ wentylatorów kanałowych typ EDM 
- montaŜ rurociągów z rur stalowych czarnych 
-  montaŜ izolacji przewodów 
- próba szczelności 
- uruchomienie i regulacja 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami i przepisami związanymi oraz 
„Wymaganiami ogólnymi - specyfikacja W0.00". Wentylacja  mechaniczna  -   wentylacja wprowadzająca w 
ruch powietrze za pomocą działana urządzeń mechanicznych. 
Instalacja wentylacji - zespół urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych, słuŜących do uzdatniania i 
rozprowadzania powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków intensywności wymiany, ciśnienia, 
czystości, temperatury, prędkości ruchu powietrza. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
wykonania i odbioru, Polskimi Normami, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacji oraz 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane. 
 
2. Materiały i urz ądzenia. 
Materiały i urządzenia, z których wykonywane są instalacje wentylacyjne powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa, zgodność z PN 
lub znak CE.  
2.1. Składowanie materiałów. 
Materiały i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zgodnie z 
wymaganiami BHP. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Warunkach ogólnych -specyfikacja W0.00" Wykonawca 
przystępując do wykonywania robót powinien sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne są sprawne i 
posiadają odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z wymogami BHP. 
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4. Transport. 
Ogólne wygania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacja WO.OO". 
Materiały i urządzenia naleŜy transportować w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z instrukcją, transportu 
poszczególnych producentów tak, aby nie uległy zniszczeniu. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „wymaganiach ogólnych – specyfikacja WO.OO". 
Instalacje wentylacji naleŜy wykonać zgodnie z: - projektem zatwierdzonym przez Inwestora 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, opracowanych przez COBRTI „Instal". 
Szczelność połączeń   urządzeń i elementów wentylacyjnych z   przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i 
elementów wentylacyjnych, w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi Urządzenia i elementy wentylacyjne 
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń: Materiał powinien być jednorodny, 
bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć 
i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1 SOS i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
-Wykonywanie przewodów prostych i kształtek z blachy powiano odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
Przewody instalacyjne powinny być zamontowane do przegród budowlanych w odległości umoŜliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego 
powinno być wykonane w sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne 
przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność 
na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny 
mieć odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej naleŜy wykonać zgodnie z BN-6718865-25 i BN-
6718865-26. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umoŜliwiać 
oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów a takŜe urządzeń i elementów instalacji, jeśli 
konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoŜliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak równieŜ 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych. NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do 
następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron) 
b) nagrzewnice (z dwóch stron) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony) 
 
 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewniać dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę ich elementów, bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny 
być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczyć instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp. 
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Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej 
klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym; 
- kierunek przepływu powietrza 
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra)  
 
6. Kontrola jakości wykonywanych robót. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. w ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy 
przeprowadzić następujące działania: porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze 
specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów jak i ilości oraz jeśli to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych 
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi 
c) sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację 
d) sprawdzenie czystości instalacji 
e) sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, w szczególności naleŜy 
wykonać następujące badania: 
 
6.1. Badania ogólne. 
a) dostępności dla obsługi 
b) rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów 
c) kompletności znakowania 
d) realizacji rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych zabezpieczeń 
antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych 
dla zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań 
 
6.2. Badanie sieci przewodów. 
a) badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową 
c) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
6.3. Badanie nawiewników i wywiewników. 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym, Badanie elementów 
regulacji automatycznej i szaf sterowniczych. 
Sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji. 
 
7. Odbiór robót. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych". Przy odbiorze powinny być dostarczone: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające zmiany,   uzupełnienia wprowadzone w trakcie wykonywania robót  
- protokoły odbioru robót 
- schematy instalacji z elementami regulacji 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń. 
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8. Obmiar robót. 
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z załoŜeniami ogólnymi 
zawartymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) odpowiednich branŜ, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad podanych w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych i postanowień technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w załoŜeniach 
szczegółowych przywołanych wyŜej KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŜenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŜ przywołanych w 
załoŜeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w 
ww. KNR dla wybranych robót i elementów robót. Jednostki obmiarowe: naleŜy stosować ogólnie przyjęte 
w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i 
układ katalogów KNR odpowiednich branŜ. 
wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością 
technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR odpowiednich branŜ dla ustalenia szczegółowego 
opisu robót lub teŜ zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niŜ te przywołane w 
katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub dostawców 
np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów. 
 
9. Podstawa płatności. 
Przyjmuje się, Ŝe podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: KNR, KNNR, 
KNP lub teŜ udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. Ustala się, Ŝe za cenę jednostkową 
przyjmuje się cenę wykonania danej roboty, obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich 
odpowiednich katalogów dla następujących składników: R (robocizna), M (materiały z kosztami zakupu), S 
(sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów pośrednich), Z (zysku 
kalkulacyjnego). 
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych 
daną pozycją kosztorysową, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych nie 
wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii 
realizacji robót. 
 
 10. Przepisy związane. 
1. Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami. 
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane przez COBRTI „Instal" 
.4. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymiary. 
5. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - Wymiary. -10 
6. PN-B-.03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
7. PN-B-76001:1996 
8. PN-B-76002:1976 
9. PN-EN 1751:2001 końcowe 
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania. 
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. Wentylacja 
budynków - Urządzenia wentylacyjne 
- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
10. PN-EN 1886:2001     Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości 
mechaniczne. 
11. PNV 12097:1997      Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające  konserwację sieci przewodów. 12.PN-EN 12599
 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe   dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i  klimatyzacji. 
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SST 7.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja gazowa.  
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem: - instalacji gazowej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Zakres specyfikacji dotyczy budowy Sali Gimnastycznej w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika dz. nr 
1673/202, 2270/202 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montaŜem instalacji 
gazowej. 
- montaŜ rurociągów stalowych o złączach spawanych na ścianach budynku 
 -czyszczenie i odtłuszczanie rurociągów 
- malowanie 
- próba szczelności 
 

- montaŜ armatury odcinającej, 
- montaŜ aktywnego systemu bezpieczeństwa.- kotłownia 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami i przepisami związanymi oraz 
„wymaganiami ogólnymi - specyfikacja WO.OO". Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ 
przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, 
kształtkami i innym wyposaŜeniem, a takŜe urządzeniami do pomiaru zuŜycia gazu, urządzeniami gazowymi 
oraz przewodami spalinowymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
wykonania i odbioru. Polskimi Normami. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami 
nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art.22,23,28 ustawy Prawo Budowlane. Rysunki 
warsztatowe wykonawca wykona we własnym zakresie. 
 
2. Materiały i urz ądzenia . 
Przy wykonywaniu instalacji gazowej naleŜy stosować materiały i wyroby budowlane które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z PN lub wyroby oznakowane CE (dokonano oceny zgodności z 
normami europejskimi) 
 2.1.Instalacja gazowa. 
- rury stalowe czarne bez szwu, 
 
 
2.2. Składowanie materiałów. 
Materiały i urządzenia powinny być składowane i przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zgodnie z wymaganiami BHP. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacja W0.00". 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót powinien dopilnować aby wszystkie narzędzia elektryczne 
były sprawne, posiadały odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami BHP. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacja W0.00". 
Materiały i urządzenia naleŜy transportować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcją transportu 
poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu. 
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5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych -specyfikacja W0.00". 
Instalację gazową, naleŜy wykonać zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inwestora oraz przepisami 
BHP. 
 
5.1. Instalacja gazowa. 
Instalację gazową naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 30 lipca 2001r. 
5.2. Kontrola jako ści. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych specyfikacja W0.00". 
 
5.3. Materiały. 
Badania materiałów uŜytych do wykonania robót poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
 
6.Z. Kontrola jakości wykonywanych robót. 
Kontroli jakości wykonywanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania z dokumentacją 
projektową oraz Warunkami technicznymi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Kontroli podlega 
-szczelność instalacji gazowej. Badania naleŜy przeprowadzić po zmontowaniu. Badanie szczelności 
powinno być przeprowadzone spręŜonym powietrzem. 
- realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej lub odbiorów, 
które powinny być dokonywane komisyjnie z obowiązkiem sporządzenia protokołu i wniesienia 
odpowiedniego zapisu do dziennika budowy. 
 
6. Odbiór robót. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z „wami technicznymi wykonania i odbioru robót". Przy odbiorze 
powinny być dostarczone: 
- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami - dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające zmiany,   uzupełnienia wprowadzone w trakcie wykonywania robót - protokoły 
odbioru robót 
- karty gwarancyjne. 
 
7. Obmiar robót. 
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z załoŜeniami ogólnymi 
zawartymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) odpowiednich branŜ, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad podanych w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych i postanowień technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w załoŜeniach 
szczegółowych przywołanych wyŜej KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŜenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych branŜ przywołanych w 
załoŜeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w 
ww. KNR dla wybranych robót i elementów robót. Jednostki obmiarowe; naleŜy stosować ogólnie przyjęte 
w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i 
układ katalogów KNR odpowiednich branŜ. 
wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z kolejnością 
technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR odpowiednich branŜ dla ustalenia szczegółowego 
opisu robót lub teŜ zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niŜ te przywołane w 
katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producenta lub dostawców 
np: urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów. 
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8. Podstawa płatności. 
Przyjmuje się, podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: KNR, KNNR, 
KNP lub teŜ udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. Ustala się, Ŝe za cenę jednostkową 
przyjmuje się 
cenę wykonania danej roboty obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich 
katalogów dla następujących składników: R robocizna, M (materiały z kosztami zakupu, S sprzęt 
technologiczny niezbędny dla wykonania robót oraz narzutów Kp kosztów pośrednich, Z zysku 
kalkulacyjnego . 
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych 
daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych nie 
wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii 
realizacji robót.  
 
9. Przepisy związane. 
1. Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami. 
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
3. Rury stalowe bez szwu PN-801H-74219. 
4. PN-83/M-54831 Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i oznaczenia. 
5. PN-92/M-54832.01        Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
6. PN-92/M-54832.01/Az1:1995 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania [Zmiana A1]. 
7. PN-92/M-54832.02        Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
8. PN-92/M-54832.02/Az1:1995 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. [Zmiana 
A1]. 
9. PN-EN 12327:2004.       Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i 
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.  
10.PN-EN 1359:2004.Gazomierze. Gazomierze miechowe. 
11.PN-EN 1555-1:2004.      Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen [PE] Część 1: Wymagania ogólne.  
12.PN-EN 1555-2:2004.  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen [PE] Część 2: Rury.  
13.PN-EN 1555-3:2004.   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen [PE] Część 3: Kształtki.  
14.PN-EN 1555-3:2004/A1:2005[U] Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen [PE]. Część 3: Kształtki [Zmiana A1].  
15.PN-M-34507:2002. Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 


