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Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 3 w Jarocinie
1 Roboty budowlane

1.1 Roboty ziemne i fundamentowe
1 KNR 201/202/4

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka m3 328,325

2 KNR 201/310/1

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem 
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II m3 227,680

3 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły C8/10 m3 12,703

4 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6˙m, beton 
podawany pompą, C16/20 m3 9,236

5 KNR 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton 
podawany pompą, C16/20 m3 24,343

6 KNR 202/202/3 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton 
podawany pompą, C16/20 m3 10,992

7 KNR 202/204/1 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton 
podawany pompą, C16/20 m3 6,240

8 KNNR 2/105/1

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe t 1,260

9 KNNR 2/105/2

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy 
fundamentowe t 0,472

10 KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

m2 149,892
11 KNR 202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - lepik na 
rozpuszczalnikach wodnych m2 149,892

12 KNR 202/602/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych m2 127,029

13 KNR 202/602/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - lepik na 
rozpuszczalnikach wodnych m2 127,029

14 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych m2 85,883
15 KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 38,176
16 KNR 202/901/1

Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
ręcznie - rapówka pod izolację m2 303,534

17 KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

m2 303,534
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18 KNR 202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - lepik na 
rozpuszczalnikach wodnych m2 303,534

19 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych m2 55,988
20 KNR 202/611/4 (2)

Izolacje cieplne z płyt ze STYRODURU gr 10 cm, izolacja pionowa na lepiku 
asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych m2 110,097
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1.2 Podłoża
21 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 753,419
22 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły, beton B-10 m3 150,684
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1.3 Konstrukcja i pokrycie dachowe
23 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 6,750

24 KNR 205/102/3

Hale typu lekkiego, wiązary scalone o masie do 6,0˙t t 14,323
25 KNR 205/102/4

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników t 10,620
26 KNR 205/102/6

Hale typu lekkiego, stężenia dachów t 0,977
27 KNR 205/102/7

Hale typu lekkiego, podciągi dachowe t 0,185
28 KNR 205/101/4

Hale typu lekkiego, ramy t 0,301
29 KNR 205/102/4

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników do podwieszenia sufitu t 6,300
30 Kalkulacja własna

Analogia. Dostawa elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wg 
projektu t 32,706

31 KNR 202/406/1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,505
32 NNRNKB 202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na 
łatach, dachy ponad 100˙m2 - blacha trapezowa T 55, gr 1,5 mm z powłoką 
antykondensat m2 132,220

33 NNRNKB 202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na 
łatach, dachy ponad 100˙m2 - blacha trapezowa T 55, gr 0,7 mm z powłoką 
antykondensat m2 970,502

34 NNRNKB 202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów m 41,750
35 NNRNKB 202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów m 95,540
36 NNRNKB 202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic m 34,240
37 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm m2 18,549
38 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - szybki syntan SBS m2 10,540
39 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa, gr 25 cm m2 1 010,614

40 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji m2 1 010,614
41 KNRW 202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha z 
blachy tytanowo-cynkowej m 95,540

42 KNRW 202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z 
blachy z blachy tytanowo-cynkowej szt 9,000

43 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙15˙cm 5,000
44 KNRW 202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, z blachy 
tytanowo-cynkowej m 63,600

45 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Kolanka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙12cm 19,000
46 KNR 215/211/1

Montaż nowych rur deszczowych żeliwnych szt 8,000
47 KNR 215/215/3

Montaż nowych czyszczaków żeliwnych na rurach spustowych szt 8,000
48 Kalkulacja własna

Demontaż i ponowny montaż zadaszenia z poliwęglanu o wymiarach w rzucie ca. 
0,90x2,40 m kpl 1,000
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49 KNR 202/1213/3

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4˙m m 6,000
50 KNR 202/1213/5

Trapy zewnętrzne bez poreczy mocowane do konstrukcji dachu m 13,000
51 KNR 217/137/1

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm, 
ktarka okrągła fi 200 mm stalowa z siatką malowana w kolorze elewacji

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 43,000
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1.4 Ściany parteru
52 Kalkulacja własna

Rozebranie ocieplenia ścian z płyt stryopianowych wraz z wartwą fakturową. m2 46,683
53 NNRNKB 202/188/2 (6)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, 
ściana grubości 24˙cm, zaprawa "Atlas KB-15", budynki 1-kondygnacyjne, 
wysokość ponad 4.5˙m m2 969,720

54 KNR 202/122/5

Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne m 35,280
55 NNRNKB 202/190/4 (2)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 
59, grubość ścianki 12˙cm, żuraw + zaprawa "Atlas KB-15" m2 19,404

56 KNR 202/219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm m2 1,485
57 KNR 202/126/1

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 21,000

58 KNR 202/126/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

szt 9,000
59 KNR 202/126/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 42,600
60 KNR 20/269/6 (1)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4˙m w deskowaniu , stosunek obwód/przekrój: 
do 16˙m/m2, wariant 1 m3 11,882

61 KNNR 2/105/4

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy, 
beton C16/20 t 1,517

62 KNR 202/211/4

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia 
ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m m3 19,464

63 KNR 202/211/5

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia 
ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m m3 1,500

64 KNNR 2/105/5

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra,
belki, podciągi i wieńce t 1,814

65 KNR 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
bloczkami z betonu komórkowego m3 0,778

66 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą, 
beton C16/20 m2 10,540

67 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą, beton C16/20 m2 10,540

68 KNNR 2/105/9

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty 
krzyżowo zbrojone t 0,250
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1.5 Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne
69 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 1 175,655
70 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 1 175,655
71 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi m2 1 175,655

72 KNR 202/1505/3

Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 1 175,655

73 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 107,300

74 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami akrykowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne m2 107,300

75 KNR 202/1505/4

Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie m2 107,300

76 KNRW 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych. Sufit akustyczny odporny na uderzenia, przeznaczony do sal 
gimnastycznych. Płyty 120x60 cm. m2 895,000
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1.6 Posadzki
77 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5˙m2 - system ICOPAL lub równoważny m2 1 002,300

78 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, styropian EPS200-038 gr 10 cm m2 1 002,300

79 KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm m2 1 002,300
80 KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 
1˙cm ponad 25˙mm. Pogrubienie do 60 mm. m2 3,5 1 002,300

81 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową m2 1 002,300

82 NNRNKB 202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 m2 72,600

83 KNR 202/1112/3

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe, 
wymagania wg projektu m2 72,600

84 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 72,600
85 KNR 202/1113/7

Listwy przyścienne PCW zgrzewane m 62,010
86 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża m2 34,700

87 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda kombinowana m2 34,700

88 KNR 12/1120/6

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana m 29,090

89 KNR PP 01 0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 1,5x0,9 m,wycieraczka wewnętrzna typu
algumata (wkład tekstylny osuszający, wkład czyszczący szczotkowy) kpl 1,000

90 KNR PP 01 0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 1,5x0,9 m, ruszt stalowy ocynkowany, 
misa ociekowa PCV (może być składana z 4 segmentów 0,45x0,75 m)

kpl 2,000
91 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż: Podłoga sportowa z parkietu dębowego gr 22 mm na ruszcie 
krzyżowym wraz z systemem wentylacji podpodłogowej (kanały, wentylator, kratki 
zewnętrzne nawiewne) oraz z listwami przypodłogowymi (wg opisu w projekcie) 
oraz z malowaniem linii i boiska.

m2 895,400
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1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
92 KNR 401/354/3

Ostrożne wykucie z muru, okien PCV, powierzchnia do 1˙m2 - okno do 
ponownego użycia szt 3,000

93 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych m 3,600
94 KNR 401/354/12

Ostrożne wykucie z muru, podokienników PCV - podokiennik do ponownego 
wbudowania m 3,600

95 KNR 401/354/10

Analogia. Ostrożne wykucie z muru, ościeżnic aluminiowych - drzwi do 
ponownego montażu m2 4,680

96 KNR 19/1023/6 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<1,3 
W/(m2K) m2 2,160

97 KNR 19/1023/6 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach - okna z 
demontażu m2 3,240

98 KNR 19/1023/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne, dwudzielne,
ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<1,3 W/(m2K) m2 118,125

99 KNR 401/321/1

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 21,000
100 KW 1/101/1

Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm mb 84,750
101 KNR 401/321/2

Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV 
białych mb 81,150

102 KNR 401/321/2

Analogia. Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych - 
podokienniki z demontażu mb 3,600

103 KNR 401/318/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, 
otwór do 2,0˙m2 szt 3,000

104 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6˙m2 - tylko montaż m2 5,400

105 KW 1/101/1

Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  
oscieznicą rogulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, 
klamka ze stali nierdzewnej kpl 3,000

106 KNR 19/1024/8 (2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - zewnetrzne -
drzwi z demontażu m2 4,680

107 KNR 19/1024/8 (2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - zewnetrzne, 
szyba P2, U<1,7 W/(m2K) m2 4,680

108 KNR 19/1024/8 (2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - wewnetrzne,
szyba P2 m2 3,600

109 KNR 202/406/1

Analogia. Belka drewniana 12x12 cm do mocowania żaluzji (nad i pod oknami) 
kotwiona do muru co 1 m kotwami fi 10 mm m3 1,237

110 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Żaluzje zewnętrzne okien  – typu Punto Pruszyński S84/T45 
w kolorze zielonym (jak istniejąca stolarka okienna) m2 64,425
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111 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Siatka zabezpieczająca na okna. Siatka ochronna na okna 
polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 45 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, 
kolor zielony, łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, 
karabińczyki teflonowe

m2 118,125
112 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Doposażenie okien w siłowniki z napędem elektrycznym i 
czujnik wiatru. Długość wysuwu siłownika 40 cm. kpl 16,000
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1.8 Elewacja
113 KNR 202/406/1

Analogia. Belka drewniana 12x12 cm do mocowania blachy fałdowej (nad i pod 
poziomem okien) kotwiona do muru po dwie kotwy  fi 10 mm na belkę m3 0,131

114 KNR 205/1007/1

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowanych montowana metodą 
tradycyjną, bez ocieplenia. Kolor pomarańczowy 1050Y40R m2 6,825

115 KNR 17/2609/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. 
Styropian EPS 70-036 gr 14 cm. m2 967,531

116 KNR 17/2609/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt 4 837,655

117 KNR 17/2609/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach m2 967,531

118 KNR 17/2609/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. 
Styropian EPS 70-036 gr 2 cm. m2 17,756

119 KNR 17/2609/2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. 
Styropian EPS 70-036 gr 5 cm. m2 11,980

120 KNR 17/2609/7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ościeżach m2 29,736

121 KNR 17/2609/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 123,480
122 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy 
cokołowej mb 123,220

123 KNR 17/929/1

Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa m2 997,267
124 KNR 17/928/1

Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, 
ręcznie na uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, baranek m2 967,531

125 KNR 17/928/2

Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, 
ręcznie na uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, 
szerokość do 15˙cm, baranek m2 29,736

126 KNR 33/28/1 (5)

Malowanie elewacji, farba silikatowa (malowanie w dwóch kolorach wraz z 
malowaniem postaci sportowców) m2 1 129,302
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1.9 Utwardzenia i tereny zielone
127 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 168,280

128 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 168,280

129 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 146,00

130 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 168,280

131 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy, pogrubienie do 70 cm m2 67 168,280

132 KNR 11/322/3

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60˙mm " na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - chodnik m2 168,280

133 KNR 221/218/2

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami 
(grunt z korytowania)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 110,500
134 KNR 221/401/4

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 750,000
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2 Wyposażenie

2.1 Siatkówka
135 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10 m, kategoria gruntu III m3 1,200

136 KNR 202/203/2

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 
do 1,0 m3 m3 1,200

137 KNR 223/309/8

Osadzenie elementów stalowych, tuleja do stojaka do siatkówki wraz z 
pokrywką

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 8,000
138 KNR 223/310/2

Dostawa i montaż. Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne 
z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja 
wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka
składana, chowana w słupku. Siatka do siatkówki turniejowa czarna z 
antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki 
usztywnione.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 3,000
139 Kalkulacja indywidualna

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i
podstawką do pisania kpl 1,000
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2.2 Tenis ziemny
140 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10 m, kategoria gruntu III m3 0,300

141 KNR 202/203/2

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 
do 1,0 m3 m3 0,300

142 KNR 223/309/8

Osadzenie elementów stalowych, tuleja do stojaka do tenisa wraz z pokrywką

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000
143 KNR 223/310/2

Dostawa i montaż. Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z 
wewnętrznym naciągiem siatki. Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z 
fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
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2.3 Koszykówka
144 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg 120 cm, mocowana
bezpośrednio do ściany. Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o 
wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej. Obręcz do 
koszykówki uchylna sprężynowa SPRINGMATIC 35, z bezhakowym systemem 
mocowania siatki za pomocą pręta. Siatka łańcuchowa do obręczy, 12 punktów 
mocowania, cynkowana.

kpl 4,000
145 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym. Tablica 
do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o 
grubości 15 mm, na ramie metalowej. Obręcz do koszykówki uchylna 
sprężynowa SPRINGMATIC 35, z bezhakowym systemem mocowania siatki za 
pomocą pręta. Siatka łańcuchowa do obręczy, 12 punktów mocowania, 
cynkowana. Moduł zdalnego sterowania silników wraz z pilotem i montażem (1 
sztuka na 1 silnik)

kpl 2,000
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2.4 Piłka ręczna
146 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10 m, kategoria gruntu III m3 0,384

147 KNR 202/203/2

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 
do 1,0 m3 m3 0,384

148 KNR 223/309/5

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki 
ręcznej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 4,000
149 KNR 223/310/6

Dostawa i montaż: Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe (2 x 3 m) z 
łukami składanymi. Rama podłogowa z deklem. Siatki do piłki ręcznej turniejowe
bez piłkochwytu, gr. splotu 4 mm PP lub PE. Uchwyty tworzywowe mocujące 
siatkę w profilu aluminiowym 80x80 i 120x100 mm.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000
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2.5 Kotara grodząca
150 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 9 x 22 m. Do
wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o 
oczkach 10 x 10 cm. Kolor szary. Konstrukcja do mocowania i poziomego 
przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system 
wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub 
bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne.

kpl 2,000
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2.6 Drabinki gimnastyczne
151 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 250 cm – 
pojedyncza. Wspornik montażowy drabinki do ściany L= 250 mm kpl 5,000
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2.7 Tablica wyników
152 Kalkulacja indywidualna

Tablica wyników sportowych ETW 130-60, wymiary 130 x 100 x 10 cm, 
sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan 
setów, syrena), 2 osobne zegary 24 sek., wysokość cyfr 125 mm - widoczność 
40 m

kpl 1,000
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2.8 Wyposażenie szatni
153 Kalkulacja własna

Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili 
stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami. mb 24,000
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3 Instalacje sanitarne

3.1 Instalacja C.O.
154 KNR 401/333/2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 2,000

155 KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły szt 2,000
156 KNR 215/403/4 (2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na 
ścianach budynków, Dn 50˙mm m 40,000

157 KNR 215/403/4 (1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na 
ścianach budynków, Dn 40˙mm m 16,000

158 KNR 215/403/3 (2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na 
ścianach budynków, Dn 32˙mm m 35,000

159 KNR 215/403/2

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na 
ścianach budynków, Dn 20˙mm m 60,000

160 KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm m2 15,574

161 KNR 712/201/4 (1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba olejna m2 15,574

162 KNR 215/404/2

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach 
niemieszkalnych m 151,000

163 KNNR 4/404/1

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 16 mm m 30,000
164 KNNR 4/404/1

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 20 mm m 10,000
165 KNNR 4/404/3

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 25 mm m 5,000
166 KNRW 215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw 
sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych m 45,000

167 KNR 31/207/2 (2)

Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki 
panelowe VK, podłączenie Dn 15˙mm ze ściany od dołu szt 4,000

168 KNR 215/416/1

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,20 m kpl 1,000
169 KNR 215/416/1

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,32 m kpl 2,000
170 KNR 215/416/1

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,40 m kpl 1,000
171 KNR 31/208/1 (1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm szt 4,000
172 KNR 215/424/1

Dostawa i montaż. Zespół grzewczy LEO FB 45M Flowair o mocy 29,90 kW z 
regulatoraem temperatury kpl 2,000

173 KNR 215/415/3

Zawór regulacyjno-pomiarowy STAD dn 25 mm szt 2,000
174 KNR 215/415/3

Zawory trójdrogowy dn 25 z podłączeniem szt 2,000
175 KNRW 215/411/4 (3)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙32˙mm szt 4,000
176 KNRW 215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm szt 6,000
177 KNR 215/415/4

Zawory trójdrogowy z siłownikiem SIMENS dn 40 z podłączeniem szt 2,000
178 KNRW 215/411/4 (4)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙40˙mm szt 4,000
179 KNR 215/415/4

Zawór regulacyjno-pomiarowy STAD dn 40 mm szt 2,000
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180 KNRW 215/530/3

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 2,000
181 KNR 402/118/5

Montaż kurka spustowego szt 1,000
182 KNR 31/218/5

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba 
instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 6,000

183 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 60,000

184 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 20 mm m 70,000

185 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 25 mm m 5,000

186 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 35,000

187 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 40 mm m 16,000

188 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 50 mm m 40,000

189 Kalkulacja własna

Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego w celu poprowadzenia 
instalacji c.o. mb 24,000
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3.2 Rozdzielacz C.O.
190 Kalkulacja własna

Demontaż istniejacego obwodu kpl 1,000
191 KNR 215/507/1

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego Reflex NG25 lub równoważne szt 1,000
192 KNRW 215/411/2 (1)

Złącze samoodcinajace Reflex SU R3/4" szt 1,000
193 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz 
obiegowe do wody gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 32 1-12 Wilo

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
194 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz 
obiegowe do wody gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 30 1-6 Wilo

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
195 KNR 35/217/6 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 6,000

196 KNR 35/217/7 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 6,000

197 KNR 35/217/3 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy szt 2,000

198 KNR 35/216/4

Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy 
membranowy, armatura Dn˙15˙mm szt 1,000

199 KNR 35/217/6 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙40˙mm, zawór zwrotny szt 1,000

200 KNR 35/217/7 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙50˙mm, zawór zwrotny szt 1,000

201 KNR 35/215/11

Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn˙15˙mm szt 3,000
202 KNR 35/216/13

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura 1 1/2" szt 1,000
203 KNR 35/216/14

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura 2" szt 1,000
204 KNR 35/216/8

Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 4,000
205 KNR 35/215/9

Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 4,000
206 KNR 35/216/7

Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 3,000
207 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Wymiennik płytowy o mocy 60 kW kpl 1,000
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3.3 Instalacja p.poż.
208 KNRW 402/118/4 (1)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych  Fi˙32˙mm szt 1,000
209 KNR 215/9906/3

Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur PE na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi 32˙mm m 55,000

210 KNR 215/104/3

Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25˙mm m 2,500

211 KNR 215/107/3

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, 
baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙25˙mm szt 2,000

212 KNR 215/120/1

Analogia. Dostawa i montaż hydrantu HP25 wnekowego szt 2,000
213 KNR 215/110/4

Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi 
do 65˙mm m 50,000
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3.4 Instalacja wentylacji
214 KNR 217/113/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 
35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 182,300
215 KNR 217/101/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 
do 35%, obwód przewodu do 400˙mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 40,800
216 KNR 217/138/5 (2)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych. Kratka went. ALS-L-1225x325-AA 
+GS RM

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000
217 KNR 217/138/2 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych. Nawiewnik sufitowy 
SDZA-40-1-RAL9010

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000
218 KNR 217/131/4

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o 
średnicach do 400˙mm. Przepustnica regulacyjna DAR-C-400

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000
219 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Sterownik VNTLCD wraz z podłączeniem elektrycznym. kpl 1,000
220 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Czujnik temperatury PC1000 wraz z podłączeniem 
elektrycznym. kpl 1,000

221 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Nawietrzak z grzałką elektryczną o wydajności 80m3/h wraz 
z podłaczeniem elektrycznym szt 3,000

222 KNR 217/206/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, 
Dospel Styl 150, o wydajności 200 m3/h

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000
223 KW 1/101/1

Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej VS-75-R-RMH/SS z 
automatyką i przemiennikami częstotliwości kpl 1,000

224 KNRW 216/310/4 (1)

Izolacja matami z wełny mineralnej gr 30 cm z otuliną z folii aluminiowej m2 223,100
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3.5 Kanalizacja deszczowa
225 KNR 218/613/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm,
głębokość 3˙m szt 2,000

226 KNR 218/613/2 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm,
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m -4,000

227 KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,15, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III m3 22,400

228 KNNR 4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 2,800
229 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm. Obsypanie 
rury fi 200 m3 5,600

230 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie 
pisku na rury m3 8,400

231 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość 
do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV m3 5,600

232

233 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 35,000
234 KNR 215/215/3

Montaż osadników podrynnowych żeliwnych na rurach spustowych, żeliwo 
szare, chwytacz napływów dachowych LLS 150 szt 8,000
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4 Instalacje elektryczne i niskoprądowe

4.1 Instalacje elektryczne
235 KNR 508/502/1

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl 50,000
236 KNR 508/507/3

Montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem opraw oświetleniowych. 
Oprawa metalohalogenowa typu FLASH IP65 250W SN Plexiform wraz ze 
źródłem 1x HQI-T/D 250W z siatką szt 30,000

237 KNR 508/511/5

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem
z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, 
z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe. Oprawa 2x36W z kloszem 
odpornym na uderzenia z modułem awaryjnym

szt 8,000
238 KNR 508/511/9

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem
z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, 
z podłączeniem, przykręcane 4x20W, końcowe. Oprawa rastrowa PISA Raster 
Par 4x18W Plexiform

szt 4,000
239 KNR 508/511/9

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem
z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, 
z podłączeniem, przykręcane 4x20W, końcowe. Oprawa rastrowa PISA Raster 
Par 4x18W Plexiform z modułem awaryjnym

szt 4,000
240 KNR 508/504/5

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy 
bryzgo- strugoodporne zewnetrzne szt 2,000

241 KNR 508/504/5

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy 
kierunkowe wewnetrzne szt 2,000

242 KNR 508/301/8

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do 
konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów 
mechanicznie szt 18,000

243 KNR 508/302/1

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 
szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 
60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 18,000

244 KNR 508/307/2 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 
podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 3,000

245 KNR 508/307/4

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 
podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 2,000

246 KNR 508/309/3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 
podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 13,000

247 KNR 508/209/2 (5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny 
przekrój żył do 7.5˙mm2. YDY 3x1,5mm2 m 600,000

248 KNR 508/209/2 (5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny 
przekrój żył do 7.5˙mm2. YDY 4x1,5mm2 m 200,000

249 KNR 508/209/2 (5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny 
przekrój żył do 7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 1 200,000

250 KNR 508/209/2 (5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny 
przekrój żył do 7.5˙mm2. YDY 5x4 mm2 m 20,000

251 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 18,000
252 KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000
253 KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 1,000
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254 KNNR 5/1303/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny pomiar 17,000

255 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 1,000

256 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000

257 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 18,000

258 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż głownego wyłącznika prądu szt 2,000
259 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż tablicy głównej TG kpl 1,000
260 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż tablicy TS kpl 1,000



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9376)

strona nr: 30

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 3 w
Jarocinie

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.2 Instalacja dzwonkowa
261 KNR 508/209/2 (5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny 
przekrój żył do 7.5˙mm2. YDY 3x1,5mm2 m 20,000

262 KNRW 508/403/2

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i 
złożeniem bez podłączenia, Dzwonek szkolny. szt 1,000

263 KNRW 508/803/1

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 
2,5˙mm2 szt 6,000

264 KNR 40312050500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar pomiar 1,000
265 KNR 40312050600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym pomiar 1,000
266 KNR 40312020100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla
1 fazy pomiar 1,000
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4.3 Instalacja piorunochronna
267 KNR 508/107/2

Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 90,000
268 KNR 508/607/2

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, 
pręt  Fi˙8˙mm, wciagany do rur m 90,000

269 KNR 508/9907/5 (1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem 
podłoża, skrzynka kontrolna do elewacji szt 7,000

270 KNR 508/604/1

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach 
płaski, pokrycie dachu blachą. Pręt fi 8 mm m 10,000

271 KNR 508/611/1

Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii 
I-II m 130,000

272 KNR 508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych szt 17,000

273 KNR 508/617/1

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, 
uziemienie z bednarki 120˙mm2 szt 9,000

274 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 9,000

275 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 9,000

276 Kalkulacja własna

Włączenie w istniejący system instalacji kpl 2,000
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4.4 Instalacja głośnikowa
277 KNR 508/101/3

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem 
podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków 
plastikowych w podłożu ceglanym m 50,000

278 KNR 508/109/2

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi˙23˙mm m 50,000

279 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód głośnikowy SPC 525 m 200,000
280 KNR 506/813/4

Instalowanie głośników zewnętrznych 4-kierunkowych , głośnik 
wszechkierunkowy LS1-OC 100E-1 lub równoważny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 3,000
281 KNR 506/204/3

Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz miksujący PLE2A120EU lub 
równoważny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000
282 KNR 506/204/3

Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz końcowy PLE1P240EU lub 
równoważny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000
283 KNR 506/205/1

Instalowanie różnych elementów, źródło tła muzycznego PLE-SDT lub 
równoważny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 element 1,000
284 KNR 506/301/1

Instalowanie mikrofonów, mikrofon przenośny, system bezprzewodowy z 
mikrofonem do ręki R300HD lub równoważny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000
285 KNR 506/705/1

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych do gniazd

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000
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4.5 Instalacja strukturalna
286 KNNR 5/308/1

Dotawa i montaż. Gniazdo podwójne RJ45 szt. 1,000
287 KNNR 5/308/1

Dotawa i montaż. Gniazdo pojedyncze RJ45 szt. 2,000
288 KNNR 5/301/12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt. 3,000
289 KNNR 5/302/5

Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 3,000
290 KNNR 5/101/5

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 100,000

291 KNNR 5/201/1

Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 m 300,000
292 KNNR 5/406/1

Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 6,000
293 Kalkulacja własna

Włączenie w istniejącą instalacje sieci strukturalnej - Switch wraz z panelem 
komputerowym  w obudowie szt 1,000

294 KNR AL-01 0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej linia 3,000



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9376)

strona nr: 34

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 3 w
Jarocinie

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty budowlane
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe

1.2 Podłoża

1.3 Konstrukcja i pokrycie dachowe

1.4 Ściany parteru

1.5 Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne

1.6 Posadzki

1.7 Stolarka okienna i drzwiowa

1.8 Elewacja

1.9 Utwardzenia i tereny zielone

2 Wyposażenie
2.1 Siatkówka

2.2 Tenis ziemny

2.3 Koszykówka

2.4 Piłka ręczna

2.5 Kotara grodząca

2.6 Drabinki gimnastyczne

2.7 Tablica wyników

2.8 Wyposażenie szatni

3 Instalacje sanitarne
3.1 Instalacja C.O.

3.2 Rozdzielacz C.O.

3.3 Instalacja p.poż.

3.4 Instalacja wentylacji

3.5 Kanalizacja deszczowa

4 Instalacje elektryczne i niskoprądowe
4.1 Instalacje elektryczne

4.2 Instalacja dzwonkowa

4.3 Instalacja piorunochronna

4.4 Instalacja głośnikowa

4.5 Instalacja strukturalna
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SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 
 

I. Dokumentacja techniczna – branża budowlana 

1. Strona tytułowa.                                                       str. nr 1 

2. Spis zawartości dokumentacji.                                str. nr 2 

3. Projekt zagospodarowania terenu                           str. nr 3 

4. Mapa do celów projektowych .                                str. nr 4 

5. Opis techniczny.                                                      str. nr 5-26 

6. Charakterystyka energetyczna budynku                 str. nr 27-37 

7. Rysunki techniczne:                                                str. nr 38-57 

1. Rzut budynku socjalnego - inwentaryzacja                                          
2. Rzut fundamentów                                          
3. Rzut parteru                                          
4. Rzut parteru poziom +6,0m                                          
5. Rzut konstrukcji dachu 
6. Rzut połaci dachu 
7. Rzut przekrój A - A 
8. Elewacje 
9. Słup S1 
10. Schemat wentylacji podłogi sportowej 
11. Schemat rozmieszczenia boisk sportowych 
12. Boisko do piłki ręcznej 
13. Boisko do koszykówki 
14. Boisko do siatkówki 
15. Zarys boisk treningowych do siatkówki 
16. Poz.1.2 Kratownica stalowa 
17. Poz.1.3 stężenie połaciowe 
18. Poz.1.1/poz.1.4 płatew dachowa/stężenie pionowe 
19. Zestawienie stolarki 
20. Wsporni centrali wentylacyjnej 

 
II. Dokumenty formalno prawne 

III. Dokumentacja techniczna – branża elektryczna 

IV. Dokumentacja techniczna – branża sanitarna 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I 
OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
1. Przedmiotem  opracowania jest projekt Budowy Sali sportowej wraz z przebudową zaplecza 

sanitarno socjalnego realizowana w ramach zadania budżetowego:  "BUDOWA SALI 
SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W JAROCINIE" Adres: Ul. Wrocławska 168, dz. Nr 527/12 – 
Jarocin 63-200.  

2. Zagospodarowanie istniejące – działka zabudowana budynkiem szkoły oraz boiskami i 
budynkiem sanitarno socjalnym Orlik 2012 

3. Proste warunki gruntowe. 
4. Poziom wód gruntowych poniżej  poziomu posadowienia fundamentów.                                                                                                                                               
5. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego – istniejącym przyłączem z istniejącej sieci 

wodociągowej. 
6. Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę z zewnętrznej sieci hydrantowej.  
7. Odprowadzenie  ścieków – istniejącym przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
8. Zaopatrzenie w energię  elektryczną  - istniejącym przyłączem z istniejącej sieci 

elektroenergetycznej 
9. Odprowadzenie wód opadowych – istniejącym przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej 
10. Zasilanie w energię cieplną – z indywidualnej kotłowni gazowej 
11. Działka i istniejące obiekty  nie podlegają ochronie konserwatorskiej.  
12. Teren płaski.   
13. Projekt nie zmienia stanu wód na gruncie. 
14. Teren działki nie podlega wyłączeniu z produkcji rolnej. 
15. Działka nie leży na terenach górniczych 
16. Projekt nie zakłada odprowadzenia wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. 
17. Projektowana zabudowa nie powoduje zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich. 
18. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej należy ją naprawić po uzgodnieniu z zarządcą 

sieci. 
19. Drzewa przeznaczone do wycięcia zgodnie z pozwoleniem na wycinkę. 
20. Wszelkie przedmioty posiadające cechy zabytku odkryte przy prowadzeniu prac ziemnych 

należy zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu, jednocześnie 
zabezpieczając odkryty przedmiot i wstrzymując prace na budowie.  

21. Usuwanie odpadów bytowych gromadzonych w szczelnych pojemnikach przez 
wyspecjalizowaną firmę. 

22. Obsługa komunikacyjna poprzez wjazd istniejący. 
23. Istniejące na terenie inwestycji znaki geodezyjne należy chronić przed zniszczeniem i 

przesunięciem. 
24. Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować, dojazdy i dojścia utwardzić, 

zagospodarować tereny zielone.  
25. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizują 

pogorszenie stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji. 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
- powierzchnia działki                                                   14 572,00 m2     

- powierzchnia zabudowy istniejącej                              1 143,20 m2     

- powierzchnia zabudowy projektowanej                        1 061,10m2     

- istniejące boiska sportowe                                            1 795,00m2     

- tereny utwardzone istniejące                                        1 603,00m2     

- tereny podlegające przekształceniu                               165,00 m2     

- tereny zielone                                                              8 804,70 m2     

- powierzchnia biologicznie czynna                                          60% 

- intensywność zabudowy                                                         15% 

 
II 
WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
1... Warunki geotechniczne przyjęto na podstawie badań geotechnicznych 

przeprowadzonych przez Pracownię Geologiczno – Inżynierską TOPAZ Marcin 
Mączka, 63-400 Ostrów Wlkp. Ul. Siewna 37 w grudniu 2009. 

 
III 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE 
POWIERZCHNI 

 
1... Przedmiotem  opracowania jest  projekt Budowy Sali sportowej wraz z przebudową 
zaplecza sanitarno socjalnego realizowana w ramach zadania budżetowego:  "BUDOWA 
SALI SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W JAROCINIE" w zakresie: 
- budowy Sali sportowe wraz z częścią socjalną połączoną funkcjonalnie z istniejącym 
budynkiem zaplecza sanitarno socjalnego Orlik 2012. 
 
2...Zestawienie powierzchni: 
  - powierzchnia zabudowy                                     1 280,50 m2 
  W tym istniejącej                                                    219,40 m2                      
         W tym projektowanej                                           1 061,10 m2                      
          - powierzchnia użytkowa                                     1 006,60 m2 
  W tym istniejącej                                                    182,80 m2                      
         W tym projektowanej                                           1 189,40 m2                      
         - kubatura                                                              8 896,00 m3 

  W tym istniejącej                                                    987,00 m3                     
         W tym projektowanej                                           9 883,00 m3                      
  
         - ilość kondygnacji                                                                1 
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3…Zestawienie wymiarów gabarytowych projektowanej rozbudowy: 
  - długość                                        41,46 m 
  - szerokość                              33,16 m 
  - wysokość max                       9,86 m 
  - wysokość max do okapu                     8,44 m 
 
4…Zestawienie powierzchni użytkowej pokazano na rysunkach 
 
IV 
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI 
I ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
  Na podstawie dokonanych oględzin ustalono, że istniejący budynek wykonany 

jest w technologii murowanej oddany do użytku w 2010 r.. 
- Podłoże gruntowe –przeprowadzone oględziny nie wykazały spękań budynku 

oraz nierównomiernego osiadania budynku mogące świadczyć o słabej 
nośności podłoża gruntowego – na tej podstawie stwierdza się, iż podłoże 
gruntowe ma wystarczająca nośność do przeniesienia projektowanych 
obciążeń. 

- Ławy fundamentowe –ustalono, że istniejące ławy fundamentowe wykonane 
jako betonowe monolityczne. Głębokość posadowienia wynosi około 1,35 m 
poniżej poziomu terenu. Szerokość ław wynosi około 0,60 do 1,00 m. 

- Konstrukcja ścian – murowana z cegły ceramicznej pełnej. Stan techniczny 
ścian dobry. 

- Konstrukcja dachu drewniana w dobrym stanie technicznym , 
- Pokrycie dachowe blachy trapezowej w dobrym stanie technicznym. 
- Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa PCV  - w  dobrym stanie 

technicznym 
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V 
UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
1. ŁAWY FUNDAMNETOWE  

Projektowane fundamenty wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy 

C16/20 zbrojone stalą gatunku RB500W. Gabaryty ław podano na rysunkach 

budowlanych. Ze stóp należy wypuścić pręty kotwiące Słupi i trzpienie 

żelbetowe.  Przewidywaną  głębokość posadowienia fundamentów podano na 

rysunkach. Pod każdą stopę należy zastosować warstwę chudego betonu C8/10 

Fundamenty należy zaizolować powłokami bitumicznymi.  

 

2. ŚCIANY  

a) ściany fundamentowe - Wykonane z bloczków betonowych murowanych na 

zaprawie cementowej marki 8Mpa. Od zewnątrz ściany ocieplone 

styropianem XPS gr. 10,0cm 

b) ściany zewnętrzne – dwuwarstwowe, murowane z bloczków betonu 

komórkowego odmiany 05 na zaprawie klejowej, ocieplone od zewnątrz 

styropianem EPS70-36 gr. 14,0cm. 

c) Ściany wewnętrzne – z bloczków betonu komórkowego gr, 24,0cm i 12,0cm 

murowanych na zaprawie klejowej ciepłochronnej. 

d) Kotary grodzące salę na 3 części - Kotara grodząca "tkanina + siatka" o 

wymiarach 9 x 22 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty 

lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor szary. 
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem 

elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami 

tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w 

komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne. 
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3. SŁUPY / TRZPIENIE ŻELBETOWE 

a) Słup S1 – 30,0x30,0cm, z betonu C16/20, zbrojony podłużne 8ø16, 

strzemiona podwójne ø6 co 20,0cm. 

b) Trzpienie S2 – 24x24cm, z betonu C16/20, zbrojone podłużnie 4ø16, 

strzemiona ø6 co 15,0cm 

c) Trzpienie S3 – 24x24cm, z betonu C16/20, zbrojone podłużnie 4ø12, 

strzemiona ø6 co 15,0cm 

 

4. NADPROŻA 

a) Nadproża prefabrykowane – nadproża prefabrykowane z belek L19, 

b) Nadproża żelbetowe WN1 – 24x25cm, z betonu C16/20, zbrojone dołem 3 

ø12, góra 3V12, strzemiona ø6 co  16,0cm 

5. WIEŃCE 
a) W1 – 24x25cm, z betonu C16/20, zbrojone podłużnie 4 ø12, strzemiona ø6 

co 25,0cm. 

b) W2 – 24x25cm, z betonu C16/20, zbrojone podłużnie 4 ø12, strzemiona ø6 

co 25,0cm. 

c) W3 – 40x25cm, z betonu C16/20, zbrojone dołem 4 ø12, góra 5 ø12,  

strzemiona podwójne ø8 co 12,0cm. Z wieńca wypuścić śruby M16 w 

rozstawie co 1,50m pod mocowanie murłaty drewnianej. 
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6. KONSTRUKCJA DACHU 

a) Dach nad salą – konstrukcja wykonana jako stalowe kratownice o 

konstrukcji: 

• pas górny HEA260,  

• pas dolny HEA120 

• zakratowanie – profile kwadratowe RK 80x80x5, 60x60x3 

 

Oparcie na ścianie za pomocą marek stalowych zatopionych w wieńcu z 

wspawanymi śrubami M20 kl. 5.8 zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

 

Na płatwi mocowane płatwie stalowe z kształtownika kwadratowego RK120x120x6 

pod mocowanie pokrycia dachu. 

Pod pasem dolnym zaprojektowano kątowniki L75x100x8 służące do mocowania 

konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego wykonanego z ceowników zimnogiętych 

Cz100x70x5 

 

b) Dach nad częścią boczną – pokrycie dachowe oparte bezpośrednio n 

murłatach drewnianych przykręcanych do wieńcy żelbetowych oraz podciągu 

stalowego z dwuteownik ekonomicznego  IPE160 

c) Zadaszeni nad wejściem do sali – wykonane jako płyta żelbetowa gr.18 - 

20cm zakotwiona w wieńcu W2, zbrojona dołem i górą siatką z 

prętów średnicy 12mm o oczkach 15x15cm. 

Uwaga: 
W celu wentylacji przestrzeni poddachowej zaprojektowano otwory wentylacyjne o 
średnicy 200mm  
- 37 szt. O powierzchni łącznej 1,16m2 dla dachu nad salą  
- 6 szt. o powierzchni łącznej 0,19m2  dla dachu nad częścią zaplecza 
. Łączna powierzchnia otworów > 1/1000 powierzchni wentylowanego dachu.  
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W celu sprawnej wentylacji należy zapewnić odpływ powietrza obrębie kalenicy 
dachów. 
Otwory należy zabezpieczyć siatką aluminiową przed przedostaniem się insektów 
pod pokrycie dachu. 
 

7. POKRYCIE DACHU 

a) Pokrycie nad sala gimnastyczna – z blachy trapezowej T55 gr. 0,7mm z 

powłoka antykondensacjną. Blacha w kolorze szary „cynkowy” 
b) Pokrycie nad częścią boczną – z blachy trapezowej T55 gr. 1,50mm z 

powłoka antykondensacjną. Blacha w kolorze szary „cynkowy” 

c) Pokrycie nad zadaszeniami – papa termozgrzewalna szybki syntany SBS 

 

8. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA 

Zaprojektowano rynny średnicy 150mm i rury spustowe średnicy 125mm wykonane 

z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,65mm. 

Opierzenia z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,65mm 

 

9. TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 

a) tynki ścian zewnętrznych – tynk cienkowarstwowy typu baranek o 

uziarnieniu 2,0mm. 

b) Obudowa filarków między okiennych Sali – wykonana z blachy falistej 

Typu Pruszyński PF25 na szkielecie drewnianym. 

c) Żaluzje okien Sali – typu Punto Pruszyński S84/T45 w kolorze zielonym 

dostosowanym do istniejącej stolarki na budynku zaplecza 

sanitarno socjalnego 

 
10. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

a) tynki ścian wewnętrznych – tynk cementowo wapienny. 
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b) Zabezpieczenie okien Sali gimnastyczne – Siatka ochronna na okna 

polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 45 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 

mm, kolor zielony, łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, 

olinowanie, karabińczyki teflonowe 

 
11. SUFITY 

a) Nad salą – sufit akustyczny typu Rockfon Samson o wymiarze płyty 
600x1200mm 

b) Nad zapleczem – sufit podwieszany z płyt kartonowo gipsowych na ruszcie 
stalowym. 

 
12. POSADZKI 

a) Sala gimnastyczna – sportowa podłoga drewniana powierzchniowo 
elastyczna składającym się z: 

• Parkietu drewnianego dębowego gr. 22mm 
• Płyty MFP gr. 15mm 
• Rusztu krzyżowego z belek; 

- ruszt górny 25x60mm w rozstawie co ok. 335mm 
- ruszt dolny 39x40mm w rozstawie co ok. 400mm 

• Podkładek dystansowych  wykonanychze sztucznego tworzywa o 
współczynniku sprężystości przy ściskaniu Ec = 2,85 N/mm2 oraz 
gęstości 725 kg/m3 

• Foli budowlanej 
• Systemu wentylacji podpodłogowej zatopionego w podkładzie 

betonowym. 
 
Ruszt drewniany zbudowany jest z krzyżujących się ze sobą legarów 
impregnowanych, górne o wymiarach 25,5 x 60 mm, ułożone w rozstawie osiowym 
co ok. 335 mm, dolne o wymiarach 39 x 40 mm ułożone w rozstawie osiowym co 
ok. 400 mm. 
Całość odizolowana jest od podłoża folią polietylenową o grubości min. 0,1 mm 
układaną na zakładkę 15 cm. 
Na tak zbudowany ruszt układana jest płyta MFP gr. 15mm pokrywana parkietem 
drewnianym dębowym o gr. klepki 22mm 
Podłoga odsunięta jest od ściany o ok. 3 cm i wykończona w części przyściennej 
lakierowaną systemową listwą z drewna dębowego montowaną do podłogi 
gwoździami „bezłebkowymi”. Listwa ma specjalne wyżłobienia umożliwiające 
grawitacyjną cyrkulację powietrza pod konstrukcją podłogi. W miejscach 
usytuowania drzwi na styku podłogi sportowej z inną płaszczyzną poziomą 
posadzka wykańczana jest kątową listwą aluminiową. 
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Właściwości techniczne lakieru do parkietu eg DIN 18032-2: 
• Odporność na ścieranie lakieru – wt = 0,0015 mm 
• Współczynnik tarcia – 0,4 do 0,6 GV 
• Współczynnik odbicia światła – 48% 
 
Do malowania linii boiska oraz pola gry w siatkówkę użyć  jednoskładnikową farbę 
na bazie szybkoschnących żywic syntetycznych do malowania linii boiskowych i 
barwienia lakieru na hale sportowe 
 
Wentylacja przestrzeni legarowanej podłogi sportowej 
Aby najbardziej zredukować wahania klimatyczne oraz ich wpływ na podłogę 
drewnianą należy zapewnić podobne warunki nad i pod podłogą. 
W takim przypadku w przestrzeni rusztu drewnianego, pomiędzy legarami, w 
omawianej hali umieszczone będą trzy ciągi wentylacji mechanicznej wykonany z 
rur wentylacyjnych, wentylatora osiowo -kanałowego o wydajności 100 m3/h oraz 
kratki maskującej 
Wentylator zasilany jest przewodami umieszczanymi w korytach kablowych lub 
podtynkowo w zależności od ich umiejscowienia. 
Wentylator powinien być tak zamontowany, aby powietrze przetaczane było do 
przestrzeni pod posadzkowej. Transport powietrza odbywa się obwodowo, 
co umożliwiają drewniane listwy przyścienne z wyprofilowanymi kanałami 
wentylacyjnymi  
 
Dane techniczne wentylatora osiowo kanałowego: 
Wydatek powietrza [m3/h] min.100 
Wydatek powietrza [m3/s] min. 0,028 
Ciśnienie statyczne [Pa] min. 30 
Napięcie zasilania [V/Hz] 230/50 
Obroty silnika [obr./min.] 2650 
Moc [W] max 30 
Pobór prądu [A] 0,12 – 0,13 
Maksymalna temperatura pracy [ºC] 40 
Stopień ochrony [IP] X2 
Klasa izolacji - wzmocniona 
Materiał ABS kopolimer akrylonitrylowo - butadienowo – styrenowy 
 
W pierwszym roku eksploatacji hali zaleca się, aby wentylacja mechaniczna 
pracowała w trybie ciągłym. Ma to na celu ograniczenie działania, na podłogę 
i inne elementy drewniane hali, wilgotności szczątkowej po pracach budowlanych. 
W następnym okresie eksploatacji wystarczy uruchamiać instalację na minimum 
2 godziny w ciągu dnia – podczas zajęć. 
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Warunki rozpoczęcia montażu 
Budynek musi być szczelny na wpływy atmosferyczne. System ogrzewania musi 
być zainstalowany i sprawdzony, a w czasie sezonu grzewczego budynek musi 
być ogrzewany. 
Zakończone muszą być wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, 
tynki, powłoki malarskie itp.), które mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montażu 
konstrukcji drewnianej. Wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrębie sali 
sportowej powinny być zakończone. 
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu podłogi sportowej powyżej 15oC, 
wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi 
zawierać się w granicach 35 - 65%. Resztkowa wilgoć zawarta w betonie lub tynku 
nie powinna przekraczać 4,5% (wagowo). 
 
Wymagania materiałowe 

Do wykonania konstrukcji podłogi sportowej należy użyć: 
• Systemowe rozwiązanie konstrukcji producenta 
 
Elementy podłogi muszą posiadać: 
• Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna użytego na ruszt i użytych 
środkach ochrony 
• Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania użytego środka 
ochrony ogniowej drewna 
• Deska podłogowa musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
z PN lub EN 
• Kartę danych technicznych potwierdzającą spełnienie ww. wymagań 
technicznych (np. oryginalna karta techniczna producenta lub wyniki badań 

laboratoryjnych) 
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b) zaplecze – wykładzina podłogowa np. Gamrat Rekord 31 o parametrach 

Lata gwarancji 5 

Klasyfikacja użytkowania PN-EN ISO 10874 23/31 

Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 Bfl-s1 

Ocena higieniczna - Pozytywna 

Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna 

Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV 

Odporność na poślizg PN-EN 14041 
DIN 51130 

Klasa DS 
R11 

Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż / w poprzek) PN-EN 13893 0,66 / 0,68 

Grubość całkowita PN-EN ISO 24346 mm 1,6 

Grubość warstwy użytkowej PN-EN ISO 24340 mm 0,3 

Ciężar PN-EN ISO 23997 kg/m2 2,6 

Szerokość rulonu PN-EN ISO 24341 m 2 

Długość rulonu PN-EN ISO 24341 m 20 

Odporność na ścieranie PN-EN 649 - Grupa T 

Wgniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1 mm 0,03 

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN ISO 23999 % <=0,4 

Zwijanie się po działaniu ciepła  PN-EN ISO 23999 mm <=8 

Odporność na światło PN-ISO 105-B02 - 7 

Elastyczność PN-EN ISO 24344 - Dobra 

Odporność chemiczna PN-EN ISO 26987 - Odporna 

Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 - Odporna 

Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425 - Odporna 

Ogrzewanie podłogowe do 27oC 

 

13. MALOWANIE 

a) elewacja zewnętrzna – farba silikatowa w kolorze: 
• elewacja kolor jasny żółty 0510Y 
• elewacja detale oraz malowanie istniejącego budynku zaplecza 

sanitarno socjalnego kolor pomarańcz 1050Y40R 
b) ściany wewnętrzne – farba lateksowa w kolorze szarym 
c) sufity – malowane farbami akrylowymi w kolorze białym 

 
 
14. IZOLACJE TERMICZNE 

a) ściany zewnętrzne – styropian EPS 70-036 gr. 14,0cm (λ=0,36W/mK) 
b) ściany fundamentowe – styropian XPS gr. 10,0cm (λ=0,32W/mK) 
c) posadzka na gruncie  – styropian EPS 200-036 gr. 10,0cm 

(λ=0,36W/mK) 
d) sufit podwieszany – wełna mineralna miękka gr. 25,0cm (λ=0,36W/mK) 
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15. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

a) ściany fundamentowe, posadzka na gruncie – izolacja z papy 
termozgrzewalnej w systemie Icopal  

 
 
16. STOLARKA 

      Stolarka okienna -  PCV, parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, 
wewnętrzne z płyty wiórowej okleinowanej. Okna na sali uchylne z napędem 
elektrycznym i czujnikiem wiatru. 

      Stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz drzwi na salę -  Aluminiowa,  
      Stolarka okienna w zapleczu wyposażona w nawiewniki podokienne – nawiew 

w pozycji zamkniętej max 6m3/h, w pozycji pełnego otwarcia 30m3/h. 
       
      Stolarka drzwiowa wewnętrzna pełna, płytowa płaska, z wypełnieniem z płyty 

wiórowej otworowanej, okleina drewnopodobna, ościeżnica regulowana, 
kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 

 
 
17. UTWARDZENIA 

      a) dojścia oraz opaska wokół budynku –wykonać z kostki betonowej 
brukowej w kolorze szarym układane na podsypce cementowo piaskowej gr. 
5,0cm i podsypce piaskowej gr. 15cm zagęszczonej do stopnia Is=0,8. 
Utwardzenia obrzeżyć krawężnikiem ogrodowym obetonowanym w gruncie. 

 
 
18.ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH  

-„ Obciążenia stałe. Obciążenia budowli” 
wg PN-82/B-02001 

-„Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe” 
wg PN-82/B-02003 

-Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych”.- I strefa 
wg PN-80/B-02010/Az1 

-„Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych”.- I strefa 
wg PN-77/B-02011/Az1 

-„Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie” 
wg PN-87/B-03002 

-„Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie” wg PN-84/B-03264 

- „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne   
i projektowanie” wg PN-90/B-03200 

- „Posadowienie bezpośrednie budowli” 
wg PN-81/B-03020  
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Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystne układy obciążeń. Wymiarowanie 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowiązującymi 
normami, zarządzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w układzie S.I. 
 
19.SCHEMATY STATYCZNE / WYNIKI OBLICZEŃ 

• Płatwie dachowe – belka dwuprzęsłowa swobodnie podparta 
• Kratownica stalowa – swobodnie oparta na słupach żelbetowych, jedna 

podpora przesuwna 
• Słupy żelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych 
• Nadproża belka jednoprzęsłowa  

 
Wyniki obliczeń statycznych 

• Poz.1.1 – płatew dachowa RK120x120x6 
• Poz.1.2 – wiązar kratowy – pas górny HEA260, pas dolny HEA120, 

zakratowanie RK80x805, RK 60x60x3 
• Poz.1.3 – stężenie połaciowe z pręta średnicy 20mm naprężane śrubą 

rzymską 
• Poz.1.4 – stężenie pionowe – płatew dachowa + zastrzały z RK80x80x5 
• S1 – słup żelbetowy 30x30cm 
• S2 – trzpień żelbetowy 24x24cm 
• S3 – trzpień żelbetowy 24x24cm 
• W1 – wieniec żelbetowy 24x25cm 
• W2 – wieniec żelbetowy 24x25cm 
• W3 – wieniec żelbetowy 40x25cm 
• WN1 – nadproże żelbetowe 24x25cm 
• Poz.F.1.1 – ława żelbetowa a =70,0cm 
• Poz.F.1.2 – ława żelbetowa a =100,0cm 
• Poz.F.1.3 – stopa żelbetowa 70x130x40cm 
• Poz.F.1.4 – ława żelbetowa a =50,0cm 
• Poz.F.1.5 – stopa żelbetowa 70x110cm 

 
IV 
ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE 
1...Instalacja elektryczna – objęta odrębnym projektem 
2...Instalacja piorunochronowa – objęta odrębnym projektem. 
3...Instalacja wentylacyjna - Przewiduje się wentylację grawitacyjną wspomagana 

mechancznie.  
4.. Instalacja wod.-kan. i c.o. – objęta odrębnym projektem. 
5...Odprowadzenie wód opadowych - objęta odrębnym projektem. 
6...Zagospodarowanie odpadami – odpady wywożone przez wyspecjalizowaną 

firmę na podstawie umowy zawartej z inwestorem. 
7...Wjazd – wjazdem istniejący od strony drogi krajowej ul. Wrocławska 
8...Łączność – bezprzewodowo 
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V 
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków  
Zapotrzebowanie wody do celów socjalno bytowych podano w projekcie branżowym. Ścieki 
socjalno bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.  
2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się  
Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.  
3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów  
Przewiduje się, że w związku z użytkowaniem obiektu wytwarzane będą jedynie odpady 
bytowe gromadzone w kontenerach o pojemności 1,1 m3 umieszczonych w oznaczonym na 
projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady stałe usuwane będą przez wyspecjalizowane 
jednostki komunalne przy użyciu pojemników i urządzeń służących do tego celu. Wywóz 
odbywać będzie się na podstawie umowy inwestora z firmą posiadającą stosowne zezwolenie  
4. Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, parametry tych czynników i zasięg ich 
rozprzestrzeniania się.  
Obiekt nie będzie emitował hałasu wibracji, promieniowania oraz zakłóceń szkodliwych dla 
ludzi.  
5. Wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne  
Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. W  

obrębie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptaków. 
     Reasumując, stwierdza się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 

i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego ponad 
dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. 

VII 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 Projektowany budynek nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami o max 
wysokości 2,0cm, szerokość drzwi w świetle min 90,0cm 
 
VIII 
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej niniejszy projekt podlega 
uzgodnieniu przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obiekt 
zaprojektowano w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących 
bezpieczeństwa pożarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).  
 

1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 
 

 Budynek jednokondygnacyjny połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem 
zaplecza sanitarno socjalnego również jednokondygnacyjnym. Powierzchnia wewnętrzna 
budynku projektowanego 1014,1m2 + powierzchnia wewnętrzna budynku istniejącego 196,0m2 
co daje łączną powierzchnię strefy pożarowej = 1210,10m2. 
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2 Odległość od obiektów sąsiadujących; 

 
Istniejący budynek zaplecza socjalnego usytuowany bezpośrednio przy 

budynku szkolnym. Pomiędzy budynkami istniejące drzwi oddzielenia pożarowego, 
ściana budynku szkoły stanowi ścianę oddzieleni pożarowego. Usytuowanie 
otworów spełnia wymogi dotyczące minimalnych odległości dla otworów budynków 
znajdujących się w różnych strefach pozarowych 

 
3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

 
W obiekcie nie występują substancje palne.  
 

4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 
 
Obiekt zaliczony do kategorii ZL – gęstości  obciążenia ogniowego nie 

oblicza się. 
 
 

5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej 
kondygnacji i  w  pomieszczeniach, w których przebywać mogą 
jednocześnie większe grupy ludzi; 

 
Projektowany budynek Sali wraz z istniejącym zapleczem sanitarno 

socjalnym zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 
 

Przewidywana liczba osób w budynku w rozbiciu na poszczególne 
kondygnacje wynosi: 

 
• Parter: 

- sala gimnastyczna na której max mogą ćwiczyć 3 klasy szkolne, 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 Razem w obrębie parteru: 75 uczniów + 3 nauczycieli = 78 

osób.. 
 
 
6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych; 
 
 W obiekcie nie  przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny 

wybuchowe, tak więc brak jest stref zagrożenia wybuchem. 
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7 Podział obiektu na strefy pożarowe; 

 
Budynki stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni 
wewnętrznej = 1210,10m2 – dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej nie 

jest przekroczona. 
 

8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 

 
Wymaganą klasą odporności pożarowej  dla budynku niskiego (N) 

posiadającego jedną kondygnację nadziemną, zakwalifikowanego do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I, jest klasa „D”.  

Elementy budynku powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a ich klasa 
odporności ogniowej winna wynosić: 

- główna konstrukcja nośna      - R 30 
- konstrukcja dachu                 -  
- stropy        - REI 30, 
- ściany zewnętrzne      - EI 30(o <-> i), 
- ściany wewnętrzne      -  
- przekrycie dachu                -  
- ściany oddzielenia przeciwpożarowego   - REI 60, 
- drzwi przeciwpożarowe                - EI 30, 
 
 

9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i 
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; 

 
Z pomieszczenia Sali zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne – jedno 

bezpośredni z Sali gimnastyczne na zewnątrz budynku, drugie poprzez 
komunikację z budynkiem istniejącym również bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

Dodatkowo z pomieszczeń istniejącego budynku zaplecza istnieje wyjście 
ewakuacyjne do budynku szkoły stanowiącego odrębną strefę pożarową. 

. Długość dojścia nie przekracza 23,40m przy dopuszczalnej 40,0m 
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10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, 
elektroenergetycznej, odgromowej,  kontroli dostępu; 

 
Budynek wyposażono w instalację odgromową.  
Przy wejściu do budynku zaprojektowano przycisk p.poż. 

 
11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń 
oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 
ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem informacji o ich sprawności 
technicznej.  
 
W budynku, zaprojektowano wewnętrzne hydranty  przeciwpożarowe 25 z 

wężem półsztywnym o długości 30 m. 
Inne  urządzenia i instalacje przeciwpożarowe nie są wymagane. 
 
 

12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy.  
 

W strefie ZLI należy zapewnić wyposażenie w sprzęt gaśniczy. Jedna 
jednostka sprzętu gaśniczego powinna przypadać na 100m2 powierzchni 
użytkowej. 

 
 
13 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  wynosi co najmniej 20 dm3/s. 

Ta ilość wody powinna być zapewniona poprzez  zewnętrzną sieć 
wodociągową wyposażoną w co najmniej jeden hydrant DN 80 o  wydajności co 
najmniej 10 dm3/s, usytuowany w odległości 5 ÷ 75 m od obiektu budowlanego. 

Wymóg w powyższym zakresie jest spełniony przez istniejąca sieć 
hydrantową. 

 
14 Drogi pożarowe.  

 
 Zapewniono połączenie wyjść z budynku z droga pożarową, utwardzonymi 
dojściami o szerokości min. 1,50m i długości nie większej niż 30,0m. 
 
 



. 
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IX 
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE 
 
1...PROGRAM UŻYTKOWY 
  Projektowany obiekt posiada salę sportową z przylegającymi do niej 

sanitariatami i przebieralniami.  
 Sala o wymiarach użytkowych 40,70 x 22 przystosowana jest do rozgrywek  

w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka oraz piłka ręczna. 
Poszczególne boiska zostały narysowane  
w projekcie technicznym.  

  Sala ta umożliwia prowadzenie:  
- zajęć obowiązkowych kultury fizycznej w zakresie przewidzianym 

programem nauczania, 
- zajęć szkolnych i międzyszkolnych organizacji sportowych. 

  Dopuszcza się wykorzystanie sali do: 
- organizowania uroczystości szkolnych, 
- prowadzenie zajęć organizacji sportowych i rekreacyjnych także  

z udziałem osób z poza szkoły. 
  
Projektowana sala połączona funkcjonalnie z istniejącym zapleczem sanitarno 

socjalnym w którym znajdują się szatnie wraz umywalniami, magazyn sprzętu. 
  
2... SPECYFIKA OBIEKTU 
  Podstawową funkcją projektowanego budynku jest szkolna sala gimnastyczna 

służąca uczniom.  
 
3...OŚWIETLENIE DZIENNE 
 W pomieszczeniach zapewniono wymagany stosunek powierzchni okien; 

- w dużej sali sportowej 1:8, 
Szyby w oknach sal gimnastycznych należy zabezpieczyć przed stłuczeniem 
przez zastosowanie siatek ochronnych. 
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X 
UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym z zachowaniem wymagań BHP w budownictwie; przy użyciu wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

          

W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji budynku z założeniami 

bądź wytycznymi niniejszego projektu, należy skontaktować się z projektantem 

przed przystąpieniem do robót budowlanych..  

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonane błędnie roboty 

budowlane co do których miał wątpliwości lub wystąpiły niezgodności z projektem a 

nie zostały skonsultowane z projektantem. 

 

Na potrzeby projektu przyjęto konkretne systemy izolacji, napraw ścian, 

wykończenia posadzek itp.  Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania są 

rozwiązaniami przykładowymi i mogą być zastąpione przez inne równoważne 

przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie 

atesty i deklaracje zgodności.  

 

Przed zamówieniem materiałów wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy 

materiały spełniają warunki stanu granicznego nośności oraz użytkowania w 

stosunku do rozpiętości oraz obciążeń którym będą poddane. W razie wątpliwości 

przed zamówieniem materiałów należy skontaktować się z projektantem. 

 

Niniejszy projekt jest projektem BUDOWLANYM - szczegóły rozwiązań należy 

opracować w projekcie wykonawczym. 

 OPRACOWAŁ: 

 
 



. 

Pracownia Projektowa KOWALSKI mgr inż. Krzysztof Kowalski                                                                                                                                                                                                                                                  24 

 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

OBIEKT:  Budowa Sali sportowej wraz z przebudową 
zaplecza sanitarno socjalnego realizowana w 
ramach zadania budżetowego:   

                     "BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W JAROCINIE" 
 
ADRES:          63-200 Jarocin. dz. nr 527/12 
 

          INWESTOR:        Jarocin Sport Sp. z o.o. 
                                               63-200 Jarocin.  ul. Sportowa 6 

 
 
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Magdalena Gralińska Dolata 
                                   nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011 
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CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

      a) Budowa Sali sportowej wraz z przebudową zaplecza sanitarno socjalnego 
realizowana w ramach zadania budżetowego:  "BUDOWA SALI 
SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W JAROCINIE" 

 
 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

a) Działka zabudowana budynkiem szkoły, budynkiem zaplecza sanitarno 
socjalnego, boiskami sportowymi 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie     
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) nie występują. 
    

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  
     robót budowlanych: 

a) wykopy pod fundamenty. 
b) Prace na rusztowaniach. 
c) montaż konstrukcji stalowej 
d) krycie dachu i montaż obudowy ścian 
e) obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem. 
f) dowóz, rozładunek i składowanie materiałów budowlanych. 

 
5.   Podczas przystąpienia do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
      należy przeprowadzić indywidualny, szczegółowy instruktaż pracowników. 
 
6.  Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w   
     strefach szczególnego zagrożenia należy :     

a) zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi. 
b) zabezpieczyć głębokie wykopy deskowaniem i ogrodzeniem. 
c) przestrzegać instrukcji montażu rusztowań. 
d) używać środków ochrony osobistej. 
e) używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi. 
f) pozostawić wolne drogi ewakuacyjne. 
 

OPRACOWAŁ: 
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Jarocin grudzień 2013 r. 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

OBIEKT:  Budowa Sali sportowej wraz z przebudową 
zaplecza sanitarno socjalnego realizowana w 
ramach zadania budżetowego: "BUDOWA 
SALI SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W 
JAROCINIE" 

 
ADRES:          63-200 Jarocin. dz. nr 527/12 
 

          INWESTOR:        Jarocin Sport Sp. z o.o. 
                                               63-200 Jarocin.  ul. Sportowa 6 
 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Magdalena Gralińska Dolata 
                                  nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011 

 
 
 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oświadczam, że 

dokumentacja techniczna, obejmująca projekt architektoniczno – budowlany 

Budowy Sali sportowej wraz z przebudową zaplecza sanitarno socjalnego realizowana 

w ramach zadania budżetowego:  "BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 

W JAROCINIE" została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
OPRACOWAŁ: 
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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 
dla budynku  

 
 
Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budowa Sali sportowej Zdjęcie budynku 

Adres obiektu 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska, dz. nr 527/12 

Całość/ część budynku Całość 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 1006,60 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) 1061,10 

Kubatura budynku (V, m3) 8896,00 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

3)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

4)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

5)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

7)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 

8)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego 

9)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2008 

10)  Bilans mocy 
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2008 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,22 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2008 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,14 0,25 Tak 

 

VI. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2008 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,32 0,45 Tak 

 
 

Parametry przegród przezroczystych 

XI. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp.oszkle
nia g 

Udział pow. 
oszklonej C 

Wsp.U wg Wt 
2008 [W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,10 0,75 0,80 1,80 Tak 
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 
 
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 1006,6 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 4,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 212981996 J/K 

Stała czasowa budynku τ 20,2 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,4 - 

- aH 2,3 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna θe, oC -0,7 -1,1 1,9 6,9 12,7 16,8 17,8 17,5 13,8 8,5 1,9 -0,8 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 248 224 248 240 248 240 248 248 240 248 240 248 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,th=10-3*H*(θi-

θe)*tm kWh/m-c 
2917 2686 2551 1787 1029 436 310 352 846 1621 2469 2932 

Miesięczna strata ciepła przez 
wentylacje Qve=10-3*Hve*(θi-

θe)*tm kWh/m-c 

1212
3 

1116
1 

1060
0 7425 4275 0 0 0 3514 6735 1025

8 
1218

1 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie  i wentylację 
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c 

1504
0 

1384
7 

1315
1 9211 5304 436 310 352 4360 8356 1272

7 
1511

3 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 1895 3029 4923 6296 7713 8252 8309 7418 5186 3675 2299 1844 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm 

kWh/m-c 
999 902 999 966 999 966 999 999 966 999 966 999 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 2893 3931 5921 7263 8712 9218 9307 8416 6153 4673 3266 2843 

γH=QH,gn/QH,ht 0,19 0,28 0,45 0,79 1,64 4,10 5,82 4,63 1,41 0,56 0,26 0,19 

γH,1 0,19 0,24 0,37 0,62 1,22 0,00 0,00 0,00 0,99 0,41 0,22 0,19 

γH,2 0,24 0,37 0,62 1,22 2,87 0,00 0,00 0,00 3,02 0,99 0,41 0,22 

fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 
zysków ciepła, ηH,gn 

0,98 0,96 0,91 0,78 0,52 0,24 0,17 0,21 0,57 0,87 0,97 0,98 
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Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 

1219
6 

1006
5 7768 3552 197 0 0 0 418 4297 9562 1231

6 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 60372,4 
 

Niezgrupowane 

Zestawienie stref 

Nazwa strefy Af V θi 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

Numer 
strefy 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 1006,60 6945,54 20,0 60372,37 

Całkowite zapotrzebowanie strefy    ΣQH,nd  kWh/rok 60372,37 
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Niezgrupowane 

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg*K 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θCW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 50 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW - dm3/j.o.*d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 1,00 - 

Czas użytkowania instalacji, tUZ 365,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 7646,75 kWh/rok 
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4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
 
 
 
Niezgrupowane 

Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QH,nd 60372,37 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły niskotemperaturowe gazowe lub olejowe z 
zamkniętą komorą spalania i palnikiem 
modulowanym do 120-1200kW 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,98 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej (zakres P-2K) 

Sprawność regulacji ηH,e 0,93 - 

Wybrany wariant przesyłu 
C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. 
ogrzewanych 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,98 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,89 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 17017,50 kWh/rok 
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5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 
 
 
 
Niezgrupowane 

Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa QW,nd 7646,75 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne 
(ogrzewanie i ciepła woda) 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,77 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja 
ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony 
instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru cieplej wody 

Sprawność przesyłu ηW,d 0,86 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu budynku 
niskoenergetycznego 

Sprawność akumulacji ηW,s 0,86 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,46 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 412,46 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 
 
 
 
Niezgrupowane 

Nazwa źródła Nowe źródło światła 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3.00  

Współczynnik Wel 3.00 - 

Energia użytkowa El,i% 22,33 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 1006,60 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 0,90 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 
 
 
 
Niezgrupowane 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H 
kWh/rok QP,H kWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 67593,22 125405,03 

Suma 67593,22 125405,03 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H 
kWh/rok QP,H kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 16496,42 19383,44 

Suma 16496,42 19383,44 

 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QK,H 
kWh/rok QP,H kWh/rok 

1 Nowe źródło światła 22474,28 67422,84 

Suma 22474,28 67422,84 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L - kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 83,54 kWh/(m2*rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia Ep = QP/Af 

- kWh/(m2*rok) 
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Budynek referencyjny wg WT 2008 
Suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, 
oddzielających część ogrzewaną budynku od powierzchni 
zewnętrznej, gruntu i przyległych pomieszczeń 
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnętrznym 

A 3143,28 m2 

Kubatura ogrzewanej części budynku, liczoną po obrysie 
zewnętrznym Ve 7973,64 m3 

Współczynnik kształtu A/Ve 0,39 1/m 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 1006,60 m2 

Powierzchnia ściany zewnętrznej budynku, liczona po obrysie 
zewnętrznym Aw,e 945,42 m2 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną 
energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w ciągu roku EPW 13,11 kWh/(m2*rok) 

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną 
energię pierwotną do oświetlenia wbudowanego w ciągu roku EPL 108,00 kWh/(m2*rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPref 211,59 kWh/(m2*rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 
EP kWh/(m2*rok)  EPref kWh/(m2*rok) Uwagi 

210,82 <= 211,59 Warunek spełniony 
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8) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2008 
 
 
 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych Tak   

Warunek EP < EPref Tak   
 
9) Bilans mocy 
 
 
 

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc 
Epom [kWh/rok] Uwagi 

1 Ogrzewanie 2917,40  

2 Wentylacja 14100,10  

3 Przygotowanie ciepłej wody 412,46  
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY 

Budowa Sali sportowej wraz z przebudową zaplecza sanitarno socjalnego realizowana 

w ramach zadania budżetowego: 

 "BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W JAROCINIE" 

Adres: Ul. Wrocławska 168, dz. Nr 527/12 – Jarocin 63-200.  

 

1. PODSTAWA WYKONANIA 

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji są: 

- umowa z Inwestorem 

- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy   

- projekt architektoniczny 

- uzgodnienia branżowe 

- normy i obowiązujące przepisy 

 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest instalacja elektryczna oraz instalacja teletechniczna Sali 
sportowej wraz z przebudową zaplecza sanitarno socjalnego realizowana 
w ramach zadania budżetowego "BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W 
JAROCINIE" 

Wykaz instalacji: 

- Instalacja oświetleniowa 

- Instalacja gniazd 230/400V  

- Instalacja strukturalna 

- Instalacja głośnikowa  
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3. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 Dla zasilania grupy pomieszczeń/urządzeń sali sportowej wraz z przylegającymi 
pomieszczeniami – należy wykorzystać istniejącą rozdzielnię główną w istniejącym 
budynku szkoły podstawowej. W celu przystosowania rozdzielni głównej RG do 
zasilania nowoprojektowanych instalacji należy doposażyć ją w zabezpieczenia 
nadprądowe, różnicowoprądowe zgodnie ze schematem.  

Wszystkie obwody oświetleniowe, zasilania gniazd 230V oraz pozostałych urządzeń 
należy doprowadzić i podłączyć pod zabezpieczenia w istniejącej RG.  

 Przy wpinaniu obwodów pod zabezpieczenia w rozdzielni RG, należy zwrócić 
szczególną uwagę na równomierne obciążenie każdej z trzech faz.  

Projektuje się instalację wyłącznika przeciwpożarowego który w razie pożaru poprzez 
wyłącznik główny umożliwi wyłączenie całej instalacji elektrycznej. 

Przy wyjściach głównych z obiektu należy zabudować wyłączniki przeciwpożarowe z 
cewką wybijakową, przewody doprowadzić do rozdzielni głównej RG istniejącego 
budynku. Dokładne usytuowanie wyłączników p.poż pokazano na rzucie gniazd. 
Wyłączniki przeciwpożarowe z racji tego że będą umieszczone na zewnątrz obiektu 
powinny być wyposażone w szybkę i młotek.  

4. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  

 Wszystkie instalacje  należy wykonać w układzie TN-S. Całość instalacji 
oświetleniowej należy wykonać przewodem YDY 3(4)x 1,5 mm2 pod tynkiem zgodnie 
z rysunkami. Wszystkie przewody należy prowadzić z wykorzystaniem przestrzeni 
sufitów podwieszanych oraz pod tynkiem w ścianach.  

Projektuje się instalację oświetleniową sali sportowej w postaci opraw 
metalohalogenkowych montowanych n/t do sufitu. Oprawy oświetleniowe w 
pomieszczeniach przylegających do sali sportowej należy zabudować p/t w suficie 
podwieszanym z płyt g/k. Oprawy należy montować zgodnie z legendą rzutu instalacji 
oświetleniowej. 

Należy wykonać instalację oświetlenia zewnętrznego w postaci opraw zamontowanych 
zgodnie z rzutem instalacji oświetlenia, oprawy zewnętrzne powinny cechować się 
minimalną klasą szczelności IP44. Rodzaj/typ opraw zewnętrznych należy ustalić z 
inwestorem przed ich montażem.  

Projektuje się instalację oświetlenia ewakuacyjnego w postaci opraw 9W z inwerterem 
zapewniającym podtrzymanie napięcia źródła światła na okres 2 godzin. Oprawy 
należy zamontować nad drzwiami w miejscach wskazanych na rzucie oświetleniowym. 
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Projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego w postaci inwerterów z czasem 
podtrzymania 2 godzin, które należy zamontować w oprawach oznaczonych na rzucie 
oświetleniowym jako AW. Oprawy na sali sportowej wyposażone w moduły awaryjne 
należy montować n/t do ściany na wysokości 5m. Dokładną wysokość montażu należy 
ustalić z inwestorem na budowie. Dla wszystkich opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego/awaryjnego należy uzyskać certyfikat CNBOP.  

Załączanie opraw oświetleniowych zamontowanych na sali sportowej odbywać się 
będzie łącznikami oświetleniowymi np. Hager Polo Optima. Łączniki należy umieścić w 
tablicy podtynkowej na klucz, oznaczonej na rzutach jako tablica sterująca TS.  

 

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH. 

 Instalację gniazd wtykowych jednofazowych należy wykonać przewodem YDY 3 
x 2,5 mm2. Należy zastosować gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20 
rozlokowane zgodnie z rzutem instalacji gniazd.  

Należy wykonać instalację gniazd  dedykowanych dla zasilania komputerów w postaci 
gniazd typu DATA z kluczem. Gniazda dedykowane dla komputerów powinny być 
zasilane innym obwodem niż gniazda ogólne. Należy doprowadzić zasilanie do 
wszystkich urządzeń wentylacyjno/klimatyzacyjnych oraz urządzeń zamontowanych na 
sali sportowej. Miejsca doprowadzenia poszczególnych obwodów pokazano na rzucie 
instalacji gniazd.  

W tablicy sterującej TS należy umieścić przyciski umożliwiające sterowanie: 

- tablicami z koszem do gry – 2 szt. 

- kotary przesuwne – 2 szt.  

- tablica wyników (załączanie) – 1 szt.  

- oknami uchylnymi  

Należy zabudować na sali sportowej dzwonek szkolny oraz wpiąć w istniejącą 
instalację sygnalizacji dźwiękowej. Miejsce istniejącego oraz nowoprojektowanego 
dzwonka pokazano na rzucie instalacji gniazd.  
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6. INSTALACJA TELETECHNICZNA. 

 W istniejącej części budynku szkoły podstawowej należy zlokalizować najbliższe 
gniazdo  RJ45 przeznaczone do celów WI-FI. Gniazdo to należy zdemontować a 
skrętkę komputerową należy zarobić na panelu komputerowym oraz po przez switch 
pośredniczący podać sygnał we wskazane miejsca nowoprojektowanych pomieszczeń. 
Switch wraz z panelem komputerowym należy umieścić w obudowie – sposób 
wykonania należy ustalić z inwestorem na budowie.  

Projektuje się jedno podwójne gniazdo RJ45 w pokoju nauczycielskim WF, oraz dwa 
pojedyncze gniazda RJ45 w pomieszczeniu Sali sportowej. Gniazda RJ45 Sali 
sportowej należy zamontować pod sufitem w celu przyszłościowego montażu łącza 
WI-FI. Obok pojedynczego gniazda RJ45 należy na tej samej wysokości zamontować 
gniazdo 230V.  

 Projektuje się instalację głośnikową wraz z wyposażeniem, rozmieszczenie 
akcesoriów pokazano na rzutach instalacji teletechnicznej. Od wzmacniacza 
miksującego należy doprowadzić przewód głośnikowy SPC525 do jednego głośnika. 
Od wzmacniacza końcowego należy doprowadzić w/w przewód do 2 głośników 
połączonych szeregowo zgodnie z rysunkiem. 

 

7. INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, ODGROMOWE, WYRÓWNAWCZE. 

 Na nowoprojektowanym obiekcie należy wykonać instalację odgromową. 
Wartość uziemienia instalacji odgromowej powinna być mniejsza od 10 Oma.  

Projektuje się wykorzystanie stalowego poszycia dachu wykonanego z blachy stalowej  
o  grubości >0,5mm po uprzednim sprawdzeniu ciągłości połączeń na całej jego 
powierzchni.  

Zwody pionowe należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn fi 8 mm pod 
tynkiem.  

Wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją 
odgromową. Zwody należy doprowadzić do zbrojenia fundamentów wykorzystując 
uziom naturalny. W przypadku braku takiej możliwości projektuje się ułożenie 
niepełnego uziomu otokowego w postaci płaskownika bednarki FeZn 30x4 wokół 
budynku zgodnie z rzutem instalacji odgromowej. Uziom otokowy należy przyłączyć 
do uziomu otokowego istniejącego budynku, w przypadku braku takiej możliwości 
należy niepełny uziom otokowy zakończyć po obu stronach pilonami zagłębionymi  
pod ziemią.  
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Każdy zwód pionowy należy zakończyć złączem kontrolno-pomiarowym które należy 
umieścić w obudowie z drzwiczkami na elewacji budynku bądź w puszce Galmar na 
poziomie ziemi – uzgodnić z inwestorem. Zwraca się uwagę na konieczność 
połączenia górnej połaci dachu z połacią niską przy użyciu dwóch zwodów pionowych 
zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej. 

Do Szyny GZU istniejącej RG należy przyłączyć wszystkie metalowe konstrukcje, rury,  
grzejniki, obudowy urządzeń, kanały wentylacyjne, metalowe rury instalacji 
wodno/kanalizacyjnej, drabina na dach, przewody PE obiektu, itp.  

 

8. UWAGI:  
 

 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem 
Budowlanym, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisami BHP, oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych część 
V roboty elektryczne.  

 Projekt został wykonany zgodnie z wiedzą techniczną, polskim prawem oraz 
polskimi obowiązującymi normami. Wszystkie przedstawione rozwiązania przy użyciu 
konkretnych produktów wymienionych producentów mają charakter przykładowy, 
dopuszcza się stosowanie materiał równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiałów zamiennych należy 
uzyskać zgodę inwestora na przedłożone rozwiązanie zamienne.  

Sprawność wykonanej instalacji należy potwierdzić odpowiednimi protokołami 
pomiarowymi.  

                                                                                     Opracował: 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

 

 

 Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo 

Budowlane(Dz.U Nr 93 poz.888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oświadczam, że 

dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej – Budowa Sali sportowej wraz z 

przebudową zaplecza sanitarno socjalnego realizowana w ramach zadania 

budżetowego: "BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZS. Nr 3 W JAROCINIE" , 

została opracowana  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Projekt budowlany instalacji C.O., wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej, p.poż., w Sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Jarocinie 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
do projektu budowlanego instalacji C.O., wentylacji mechanicznej, kanalizacji 

deszczowej, p.poż. w Sali sportowej  
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie. 

 
1 Podstawa opracowania 

 
1.1 Dane ogólne 
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodącym biurem 
projektowym a autorem opracowania.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  
oraz przepisy wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz. 
563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 
1.2 Materiały wyjściowe 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  
- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 
- uzgodnienia branżowe, 
- katalogi urządzeń, 
 
1.3 Przedmiot i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie: instalacji wentylacji, instalacji C.O., instalacji p.poż., kanalizacji 
deszczowej dla inwestycji polegającej na: budowie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie.  
 

2 Bilans cieplno-wentylacyjny 
 
2.1 Parametry powietrza 
zewnętrznego: zima: -18oC, ϕ 100%,  lato: +30oC, ϕ 45%  
wewnętrznego - zima  
− sala sportowa      +28 oC 
 

3 Opis projektowanych rozwiązań instalacji wentylacji i ogrzewania 
 
3.1 Wentylacja 
W celu dostarczenia do sali sportowej powietrza świeżego projektuje się instalację wentylacji nawiewno-
wywiewnej poprzez centralę wentylacyjną.  
Rozprowadzenie instalacji czynnika grzewczego od istniejącego rozdzielacza w kotłowni gazowej projektuje 
się po ścianie zewnętrznej Sali w warstwie ocieplenia. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu 
równoważącego STAD z nastawą wstępną. Odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych 
odpowietrzników montowanych przy urządzeniu.  
 
3.1.1 Wentylacja Sali sportowej 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w Sali sportowej projektuje się układ 
instalacji powietrza świeżego składający się z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje się montaż centrali 
nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym, zamocowaną na specjalnej konstrukcji do ściany Sali. 
Centrala wyposażona będzie w: 
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• blok filtrów kieszeniowych powietrza; 
• blok wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy V= 7000 m3/h, ∆pzew.=370 Pa; 
• blok wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy V= 7000 m3/h, ∆pzew.=350 Pa; 
• blok glikolowej nagrzewnicy powietrza o wydajności cieplnej QN= 54,71 kW, zasilanej poprzez 

wymiennik płytowy o mocy 60kW roztworem wody i glikolu 30% o parametrach tz / tp = 70 / 50 oC; 
• bloki tłumików akustycznych,  
• wymiennik obrotowy. 

 
W pomieszczeniu Sali sportowej, obsługiwanej przez omawianą linię wentylacji mechanicznej projektuje się 
układ wymiany powietrza w systemie góra-góra. Nawiew powietrza do sali sportowej bezpośrednio za 
pomocą nawiewników wirowych firmy Flakt Bovent. Powietrze wywiewane będzie za pomocą kratek 
wywiewnych wyposażonych w przepustnice powietrza. Dystrybucja powietrza za pomocą kanałów 
wentylacyjnych stalowych. Sterowanie układem nawiewno – wywiewnym poprzez szafę sterującą 
umieszczoną w pokoju nauczyciela W-F 
Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu.   
 

3.1.2 Materiały i izolacja termiczna kanałów 

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. 
Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, 
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy 
ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu 
różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć 
przewodów między podporami. 
Minimalne grubości kanałów: 
Kanały okrągłe – 

∅100 ÷ ∅125 – 0,50 mm 
∅160 ÷ ∅250 – 0,60 mm 
∅280 ÷ ∅710 – 0,75 mm 
powyżej ∅710_ mm 

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) – 
do 750 mm – 0,75 mm 
powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 
powyżej 1400 mm – 1,1 mm 

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające 
wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbulencji. 
Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co 
najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 
W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez 
demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne co maksimum 15m oraz w miejscach 
zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości kanałów. 
Wszystkie kanały wentylacyjne wewnątrz budynku należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej 
(grubości 40 mm) pokrytymi folią aluminiową. Wszystkie kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy 
izolować termicznie matami z wełny mineralnej (grubości 100 mm) zabezpieczonymi przed wpływem 
czynników zewnętrznych (np. płaszcz z blachy ocynkowanej).  
Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, 
niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom: 
- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego 
nimi powietrza, 
- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 
- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], 
pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 
- połączenia muszą być całkowicie szczelne, 
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia. 
Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju okrągłym należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z 
połączeniami z profili zimnogiętych.  
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3.1.3 Otwory rewizyjne, możliwości czyszczenia kanałów  

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń 
i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy 
wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy 
otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju 
kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z 
zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o 
minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu 
przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Należy zapewnić 
dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
 
3.2 Ogrzewanie 
Źródłem ciepła będzie istniejąca kotłownia gazowa. Parametry czynnika grzewczego dla instalacji 
grzejnikowej 70/50OC. Sala sportowa ogrzewana będzie powietrzem z aparatów grzewczych zawieszonych 
pod stropem. Pozostałe pomieszczenia, gdzie jest wymagana wyższa temperatura ogrzewa się grzejnikami 
stalowymi firmy VNH typ V. Instalację grzejnikową i zasilanie rozprowadzić pod posadzką.  
 
3.2.1 Ogrzewanie grzejnikowe 

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie 
grzejnikowe wodne. Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza c.o. w kotłowni do odbiorników projektuje się 
poddaszem nieużytkowym w istniejącym budynku zaplecza Sali oraz w warstwie izolacji termicznej posadzki. 
Połączenia do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych, podejścia do grzejników od dołu. Grzejniki 
przyjęto stalowe, płytowe typu V firmy VNH. Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od instalacji 
poprzez zespoły przyłączeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy wbudowanych grzejnikowych 
zaworów termostatycznych z obliczoną wstępną nastawą. Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą 
głowic termostatycznych typ RTD firmy Danfoss montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych montowanych w grzejnikach.  
 
3.2.2 Ogrzewanie powietrzne 

Salę sportowa ogrzewa się poprzez aparaty grzewcze FB45M firmy Flowair, które zamontowane zostaną pod 
stropem sali. Na podłączeniu zamontować zawór odcinający, a na powrocie zawór regulacyjny STAD. 
Sterowanie za pomocą sterownika VNTLCD montowanego w pomieszczeniu nauczyli W-F, na Sali sportowej 
zamontować czujnik temperatury PC1000. 
 
3.2.3 Izolacja termiczna 
Instalację grzejnikową podposadzkową należy izolować otuliną firmy THERMAFLEX typ ThermaEco FRZ 
bądź inną o podobnych parametrach technicznych, instalację grzejnikową i zasilanie nagrzewnic powietrza 
biegnącą w przestrzeni sufitów podwieszonych oraz zasilanie centrali wentylacyjnej zaizolować otuliną firmy 
THERMAFLEX typ ThermaPur . Grubość izolacji: 

- dla średnicy wewnętrznej do 22 mm – grubość 20 mm 
- dla średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość 30 mm 
- dla średnicy wewnętrznej od 35  do 100 mm – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 

Przewody prowadzone w posadzce zaizolować izolacją cieplną do szlicht gr. 6 mm. 
 
3.2.4 Próby i rozruch instalacji. 
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 
dostarczonych na plac budowy. 
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Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po 
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania 
wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedzialności i przydatności materiałów, oraz 
do upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich 
przepisów, praw i warunków technicznych. 
Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez Wykonawcę 
kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 
W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora (cztery kopie w ciągu sześciu dni) po 
wykonaniu kontroli przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do 
jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić 
przydatność i właściwości tego materiału. 
 
3.3 Instalacja p.poż. hydrantowa wewnętrzna 
W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty pożarowe DN 25 mm zlokalizowane wg. części rysunkowej. Instalację 
p.poż. wykonać należy np. z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych przy 
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm teflonowych oraz z rur PE w części 
podposadzkowej. Można zastosować inne rozwiązanie materiałowe przewodów pod warunkiem wymaganej 
odporności ogniowej przewodu lub jego izolacji (EI60). Hydranty DN25 umieszczone będą w specjalnych 
szafkach wnękowych, zamykanych na zamek patentowy. 
Szafki hydrantowe DN25 wyposażone zostaną w prądownice i wąż półsztywny o długości 30 m.  
Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki.  
Minimalne ciśnienie na wylocie z prądnicy 0,2 MPa. Wydajność jednego hydrantu  DN25 – 1,0 dm3/s; Raz w 
roku należy przeprowadzić płukanie hydrantów (sprawdzenie ich sprawności działania). Mocowanie 
rurociągów za pomocą typowych uchwytów.  
 
3.4 Instalacja p.poż. hydrantowa zewnętrzna 
Na istniejącym przyłączu wodociągowym projektuje się hydrant nadziemny DN80 z samoczynnym 
odwodnieniem, montowany na odgałęzieniu z trójnika z zasuwą odcinającą. Ustawiony będzie na kolanie 
żeliwnym ze stopką na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Zasuwę odcinającą zaprojektowano 
kołnierzową żeliwną z miękkouszczelniającym klinem DN80 w obudowie teleskopowej, ze skrzynką żeliwną.  
 
3.5 Kanalizacja deszczowa 
Zaprojektowano system grawitacyjnego odwadniania połaci dachowych w postaci rur spustowych 
zewnętrznych oraz rynien włączony do istniejącej na terenie inwestora kanalizacji deszczowej. Do montażu 
kanałów biegnących w gruncie należy użyć rur i kształtek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru 
pomarańczowego, stosowanych do budowy kanałów zewnętrznych. Zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC-
U kl. S z materiału jednorodnego. U nasady pionu zamontować szczelną rewizję. Rury układać w wykopach 
mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu 
zagęszczana warstwowo. W przypadku, gdy przykrycie przewodu jest mniejsze od głębokości przemarzania 
(dla I strefy 0,80  m) obsypkę należy wykonać z keramzytu, który należy przykryć warstwą papy lub rurę 
ocieplić łupkami z pianki poliuretanowej. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym 
zagęszczając go warstwami. 
W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy ręczne. 
Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyć 
przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 
Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. 
Projektuje się studnie betonowe z częścią osadową wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych 
(łącznie z dnem) z betonu C35/45, W10. Dno studzienki jako monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 
Kręgi betonowe łączone elementem dna oraz między sobą za pomocą zintegrowanej uszczelki gumowej (nie 
dotyczy pierścieni dystansowych), wyposażone w stopnie złazowe wg PN-EN 13101:2004. 
Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie 
przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału i średnicy kanałów. Na wlotach i wylotach przęseł 
stosować oryginalne pierścienie uszczelniające (przejścia przez ściany studni powinny być szczelne i 
elastyczne). Otwory nie mogą znajdować się w miejscach łączeń kręgów przy pomocy uszczelki. 
Studnie przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi o średnicy Ø610 mm, klasy B125 zgodnie z PE-EN 
124:2000. W studniach fabrycznie zamontować co 25÷30 cm klamry złazowe kanałowe z prętów stalowych 
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ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, o długości 
L=30cm w układzie drabinowym z minimalną odległością od ściany komory 15cm. 
Studnie posadowić na podsypce piaskowej g. 15cm. 
 

4 Materiał, wykonanie instalacji 
 
4.1 Instalacje kanałowe 
Instalacje kanałowe należy wykonać z kanałów wentylacyjnych, stalowych typ AI, spiro oraz flex łączonych 
przez kołnierze lub nyple. Instalację podwieszać za pomocą typowych zawiesi instalacyjnych. Maksymalna 
długość przewody typu „flex” do urządzeń (za wyjątkiem wentylatorów) nie może przekraczać 3,0 m.  
 
4.2 Instalacje rurowe centralnego ogrzewania 
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego należy z rur tworzywowych z wkładką AL. np. firmy 
TeCe  Podłączenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych wykonać rurami stalowymi. 
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować 
wykonane fabrycznie kolana, trójniki, zwężki i kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi. Do 
uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint 
zewnętrzny. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Wszystkie przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dimensję od prowadzonego 
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń przewodów.  
Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur np. Hilti. Odległość między 
podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych.  

Grzejniki mocować do ścian za pomocą typowych zawiesi Wemefa, w skład których wchodzą kurki 
spustowe i odpowietrzniki ręczne grzejników.  
Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Uchwyty mocujące rozmieścić w odległościach 
wynoszących:  

- 1.5 m – dla średnic 15 ÷ 20 mm,  
  - 2.0 m – dla średnic 25 ÷ 32 mm,  

- 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm,  
- 3,0 m – dla pozostałych średnic. 

 
4.3 Instalacje rurowe wody p.poż.  
Instalację p.poż. projektuje się wykonać z rur stalowych podwójnie cynkowanych wg PN-74/H-74200 
(powłoka galwaniczna o grubości minimum 70 mikronów) i łączników z żeliwa ciągliwego wg PN-76/H-74392 
skręcanych przy użyciu specjalnych taśm teflonowych lub pakuł konopnych.  
.  
 

5 Wytyczne branżowe 
 
5.1 Budowlano-konstrukcyjne 
− wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń 
− wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed 

wpływem czynników atmosferycznych 
− w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy 

zamontować kratki kontaktowe lub wycięcia od dołu, 
− przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych 
 
5.2 Elektryczne 
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
− wykonać przejścia przez ściany do prowadzenia kanałów wentylacyjnych,  
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6 Uwagi końcowe 
 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II ” - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń 
− zgodnie z “Rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02). 
 
 
                Opracował:  
 
 
 
 
 
 

 
6.1 Oświadczenie projektanta 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r. 
Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 oświadczam, że projekt 
budowlany instalacji sanitarnych do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie sporządzony 
został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

         
 
 
        ............................................... 
             podpis projektanta 

 
 

















ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

n.1- 

N.1- 1 Nawietrzak z grzałką NG 110 3  prod.DARCO

N.1- 2 Kolano BS-C-600-90 2 2.152 prod.ALNOR 

N.1- 3 Redukcja PRL7v-N-C-1340x695-600-m370-150-30-50-300 1 1.939 prod.ALNOR 

N.1- 4 Nypel NS-C-400 1 0.265 prod.ALNOR 

N.1- 5 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 6  prod.ALNOR 

N.1- 6 Czwórnik XPC-C-600-400 2 1.722 prod.ALNOR 

N.1- 7 Czwórnik XPC-C-400-400 1 1.26 prod.ALNOR 

N.1- 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-600-2x3000+1811 1 14.716 prod.ALNOR 

N.1- 9 Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+322 2 4.173 prod.ALNOR 

N.1- 10 Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+425 1 4.302 prod.ALNOR 

N.1- 11 Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+1764 1 5.983 prod.ALNOR 

N.1- 12 Kanał wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+1666 2 5.86 prod.ALNOR 

N.1- 13 Kanał wentylacyjny SPR-C-600-3x3000+2409 1 21.495 prod.ALNOR 

N.1- 14 Kanał wentylacyjny SPR-C-400-3x3000+2140 1 13.991 prod.ALNOR 

N.1- 15 Redukcja RSCL-C-600-400 1 0.76 prod.ALNOR 

N.1- 16 Kanał wentylacyjny SPR-C-600-150 1 0.283 prod.ALNOR 

N.1- 17 Kanał wentylacyjny SPR-C-600-1613 1 3.039 prod.ALNOR 

N.1- 18 Nawiewnik sufitowy SDZA-40-1-RAL9010 6  prod.FLAKT Bovent 

N.1- 19 Przewód elastyczny ALID-3-400 2754 3  prod.ALNOR 

N.1- 20 Przewód elastyczny ALID-3-400 2951 3  prod.ALNOR 

W.1- 

W.1- 1 Kolano BL-OCY-150-90 2 0.168 prod.ALNOR 

W.1- 2 Kolano BS-C-600-90 2 2.152 prod.ALNOR 

W.1- 3 Redukcja PRL7v-N-C-1340x695-600-m370-300-30-50-300 1 2.019 prod.ALNOR 

W.1- 4 Nypel NS-C-600 1 0.394 prod.ALNOR 

W.1- 5 Kratka went. ALS-L-1225x325-AA +GS RM 6  Smay 

W.1- 6 Kanał wentylacyjny SPR-C-150-70 2 0.033 prod.ALNOR 



W.1- 8 Kanał wentylacyjny SPR-C-600-673 1 1.268 prod.ALNOR 

W.1- 9 Króciec na kanał okr. TR6v-N-C-600-1350-1200x300-1160 6 6.145 prod.ALNOR 

W.1- 10 Wentylator ścienny Styl 150 2  prod.Dospel

W.1- 11 Kanał wentylacyjny SPR-C-600-12x3000+2712 1 72.933 prod.ALNOR 

Nyple dodane:

Nypel NS-C-400 9 0.265 prod.ALNOR

Nypel NS-C-600 17 0.394 prod.ALNOR

----------------

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych: 158.1  m2

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych: 24.2  m2

Pole powierzchni rozwinięć kanałów prostokątnych: 0  m2

Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych: 40.8  m2



Data opracowania:

2013-12-31

Przedmiar robót

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 3 w Jarocinie

Budowa: 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska, dz. nr 527/12

Nazwa i kod CPV: 45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Inwestor: Gmina Jarocin

63-200 Jarocin, Al.. Niepodległości 10-12

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 3 w Jarocinie

1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty ziemne i fundamentowe

1 KNR 201/202/4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka

Wyliczenie ilości robót:

41,64*23,43*0,30 292,687560

11,82*10,05*0,30 35,637300

RAZEM: 328,324860 m3 328,325

2 KNR 201/310/1 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (4,85*10+5,69*2+21,59+5,47)*(0,7+0,80)*0,80 104,328000

Ława F1.2. (6,47+21,01)*(1,0+0,80)*0,80 39,571200

Stopa F1.3. (1,0+0,80)*(1,30+0,80)*0,80*12 36,288000

Ława F1.4. (11,19*2+5,355*2+10,055)*(0,5+0,80)*0,80 44,870800

Ława F1.5. 1,10*2*(0,69+0,80)*0,80 2,622400

RAZEM: 227,680400 m3 227,680

3 KNR 
202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (4,85*10+5,69*2+21,59+5,47)*0,7*0,10 6,085800

Ława F1.2. (6,47+21,01)*1,0*0,10 2,748000

Stopa F1.3. 1,0*1,30*0,1*12 1,560000

Ława F1.4. (11,19*2+5,355*2+10,055)*0,5*0,10 2,157250

Ława F1.5. 1,10*2*0,69*0,10 0,151800

RAZEM: 12,702850 m3 12,703

4 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6˙m, beton podawany pompą, C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.4. (11,19*2+5,355*2+10,055)*0,5*0,40 8,629000

Ława F1.5. 1,10*2*0,69*0,40 0,607200

RAZEM: 9,236200 m3 9,236

5 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą, C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (4,85*10+5,69*2+21,59+5,47)*0,7*0,40 24,343200

RAZEM: 24,343200 m3 24,343

6 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą, C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.2. (6,47+21,01)*1,0*0,40 10,992000

RAZEM: 10,992000 m3 10,992

7 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą, 
C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Stopa F1.3. 1,0*1,30*0,4*12 6,240000

RAZEM: 6,240000 m3 6,240
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8 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. 731,71*0,001 0,731710

Ława F1.2. 273,72*0,001 0,273720

Ława F1.4. 235,85*0,001 0,235850

Ława F1.5. 18,92*0,001 0,018920

RAZEM: 1,260200 t 1,260

9 KNNR 2/105/2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Stopa F1.3. 471,96*0,001 0,471960

RAZEM: 0,471960 t 0,472

10 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy 
na zimno, 1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (4,85*10+5,69*2+21,59+5,47)*0,40*2 69,552000

Ława F1.2. (6,47+21,01)*0,40*2 21,984000

Stopa F1.3. (1,0*2+1,30*2)*0,40*12 22,080000

Ława F1.4. (11,19*2+5,355*2+10,055)*0,4*2 34,516000

Ława F1.5. 1,10*2*0,40*2 1,760000

RAZEM: 149,892000 m2 149,892

11 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy 
na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

149,892 149,892000

RAZEM: 149,892000 m2 149,892

12 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (4,85*10+5,69*2+21,59+5,47)*0,7 60,858000

Ława F1.2. (6,47+21,01)*1,0 27,480000

Stopa F1.3. 1,0*1,30*12 15,600000

Ława F1.4. (11,19*2+5,355*2+10,055)*0,5 21,572500

Ława F1.5. 1,10*2*0,69 1,518000

RAZEM: 127,028500 m2 127,029

13 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

127,029 127,029000

RAZEM: 127,029000 m2 127,029

14 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (4,85*10+5,69*2+21,59+5,47)*0,5 43,470000

Ława F1.2. (6,47+21,01)*0,5 13,740000

Stopa F1.3. 1,0*0,50*12 6,000000

Ława F1.4. (11,19*2+5,355*2+10,055)*0,5 21,572500

Ława F1.5. 1,10*2*0,50 1,100000

RAZEM: 85,882500 m2 85,883
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15 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (5,795+5,5*5+5,785+22,0+5,785+5,5*5+5,795+10,4+11,3
2*2+5,715*2+22,0)*0,25*0,90

37,491750

1,0*2*0,38*0,90 0,684000

RAZEM: 38,175750 m3 38,176

16 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie - rapówka 
pod izolację

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (5,795+5,5*5+5,785+22,0+5,785+5,5*5+5,795+10,4+11,3
2*2+5,715*2+22,0)*0,90*2

299,934000

1,0*2*0,90*2 3,600000

RAZEM: 303,534000 m2 303,534

17 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy 
na zimno, 1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

303,534 303,534000

RAZEM: 303,534000 m2 303,534

18 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy 
na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - lepik na rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

303,534 303,534000

RAZEM: 303,534000 m2 303,534

19 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (5,795+5,5*5+5,785+22,0+5,785+5,5*5+5,795+10,4+11,3
2*2+5,715*2+22,0)*0,33

54,987900

1,0*2*0,50 1,000000

RAZEM: 55,987900 m2 55,988

20 KNR 202/611/4 
(2)

Izolacje cieplne z płyt ze STYRODURU gr 10 cm, izolacja pionowa na lepiku asfaltowym na 
rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (7,09+41,18+22,48+29,62+10,40+11,56)*0,90 110,097000

RAZEM: 110,097000 m2 110,097
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1.2 Element Podłoża

21 KNR 
202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

40,70*22,0*0,75 671,550000

11,34*3,20*0,75 27,216000

3,98*6,71*0,75 20,029350

4,00*6,71*0,75 20,130000

2,88*6,71*0,75 14,493600

RAZEM: 753,418950 m3 753,419

22 KNR 
202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły, beton
B-10

Wyliczenie ilości robót:

40,70*22,0*0,15 134,310000

11,34*3,20*0,15 5,443200

3,98*6,71*0,15 4,005870

4,00*6,71*0,15 4,026000

2,88*6,71*0,15 2,898720

RAZEM: 150,683790 m3 150,684
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1.3 Element Konstrukcja i pokrycie dachowe

23 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrownica 13,50*0,25*2 6,750000

RAZEM: 6,750000 m2 6,750

24 KNR 205/102/3 Hale typu lekkiego, wiązary scalone o masie do 6,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

POZ.1.2. 14323,26*0,001 14,323260

RAZEM: 14,323260 t 14,323

25 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników

Wyliczenie ilości robót:

POZ.1.1. - RK 120x120x6 41,2*12*21,48*0,001 10,619712

RAZEM: 10,619712 t 10,620

26 KNR 205/102/6 Hale typu lekkiego, stężenia dachów

Wyliczenie ilości robót:

POZ.1.3. 383,08*0,001 0,383080

POZ.1.4. - RK 80x80x5 2,10*12*2*11,775*0,001 0,593460

RAZEM: 0,976540 t 0,977

27 KNR 205/102/7 Hale typu lekkiego, podciągi dachowe

Wyliczenie ilości robót:

POZ.1.5. - IPE 160 11,72*15,8*0,001 0,185176

RAZEM: 0,185176 t 0,185

28 KNR 205/101/4 Hale typu lekkiego, ramy

Wyliczenie ilości robót:

Wspornik centrali wentylacyjnej 301,04*0,001 0,301040

RAZEM: 0,301040 t 0,301

29 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników do podwieszenia sufitu

Wyliczenie ilości robót:

Ruszt do podwieszenia sufitu z 
ceownika zimnogiętego 100x70x5

40,7*18*8,60*0,001 6,300360

RAZEM: 6,300360 t 6,300

30 Kalkulacja 
własna

Analogia. Dostawa elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

14,323+10,620+0,977+0,185+0,301+6,300 32,706000

RAZEM: 32,706000 t 32,706

31 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*11,70*3 0,505440

RAZEM: 0,505440 m3 0,505

32 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy ponad 
100˙m2 - blacha trapezowa T 55, gr 1,5 mm z powłoką antykondensat

Wyliczenie ilości robót:

11,0*12,02 132,220000

RAZEM: 132,220000 m2 132,220

33 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy ponad 
100˙m2 - blacha trapezowa T 55, gr 0,7 mm z powłoką antykondensat

Wyliczenie ilości robót:

11,62*41,76*2 970,502400

RAZEM: 970,502400 m2 970,502

34 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

m 41,750
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35 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów

Wyliczenie ilości robót:

41,76*2+12,02 95,540000

RAZEM: 95,540000 m 95,540

36 NNRNKB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic

Wyliczenie ilości robót:

11,62*2+11,0 34,240000

RAZEM: 34,240000 m 34,240

37 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wokoł komina (0,43*2+1,01*2+0,15*4)*0,30*2 2,088000

Na połączeniu dachów na części niskiej 11,0*0,30 3,300000

Na połączeniu dach - ściana (13,50+2,55+12,02)*0,30 8,421000

Daszek nad wejściem - krawędzie 
okapowe

(1,7*2+6,20)*0,30 2,880000

Daszek nad wejściem - połączenie dach 
- ściana

6,20*0,30 1,860000

RAZEM: 18,549000 m2 18,549

38 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - szybki syntan SBS

Wyliczenie ilości robót:

Zadaszenie nad drzwiami 1,70*6,20 10,540000

RAZEM: 10,540000 m2 10,540

39 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa, gr 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

22,0*40,70+11,34*10,16 1 010,614400

RAZEM: 1 010,614400 m2 1 010,614

40 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1 010,614 1 010,614000

RAZEM: 1 010,614000 m2 1 010,614

41 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha z blachy 
tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

41,76*2+12,02 95,540000

RAZEM: 95,540000 m 95,540

42 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy 
tytanowo-cynkowej szt 9,000

43 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙15˙cm 5,000

44 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, z blachy tytanowo-cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

8,10*7+3,10+3,8 63,600000

RAZEM: 63,600000 m 63,600

45 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙12cm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 19,000

46 KNR 215/211/1 Montaż nowych rur deszczowych żeliwnych szt 8,000

47 KNR 215/215/3 Montaż nowych czyszczaków żeliwnych na rurach spustowych szt 8,000
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48 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż zadaszenia z poliwęglanu o wymiarach w rzucie ca. 0,90x2,40 m

kpl 1,000

49 KNR Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

2*3,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

50 KNR Trapy zewnętrzne bez poreczy mocowane do konstrukcji dachu m 13,000

51 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm, ktarka okrągła fi 
200 mm stalowa z siatką malowana w kolorze elewacji
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

37,000+6,0 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43,000
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1.4 Element Ściany parteru

52 Kalkulacja 
własna

Rozebranie ocieplenia ścian z płyt stryopianowych wraz z wartwą fakturową.

Wyliczenie ilości robót:

(3,85+5,25)/2*10,26 46,683000

RAZEM: 46,683000 m2 46,683

53 NNRNKB 
202/188/2 (6)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, ściana grubości 24˙cm,
zaprawa "Atlas KB-15", budynki 1-kondygnacyjne, wysokość ponad 4.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

Ściany sali (5,795+5,5*5+5,785+22,0+5,785+5,5*5+5,795+22,0)*(8,2
0-0,25*3)+22,0*2*1,38/2

940,452000

minus okna -3,0*1,5-4,15*1,5*5-5,50*1,5*10 -118,125000

minus drzwi -1,8*2,0*2-1,8*2,6-1,6*2,0 -15,080000

11,32*3,61+11,32*4,445+10,4*(3,61+5,01)/2+5,715*3,61* 177,268900

minus okna -1,20*0,90*5 -5,400000

minus drzwi -1,80*2,60-0,9*2,0*3 -10,080000

1,0*2*0,38*0,90 0,684000

RAZEM: 969,719900 m2 969,720

54 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

4,41*4*2 35,280000

RAZEM: 35,280000 m 35,280

55 NNRNKB 
202/190/4 (2)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 
12˙cm, żuraw + zaprawa "Atlas KB-15"

Wyliczenie ilości robót:

(1,0*4+0,20*2)*4,41 19,404000

RAZEM: 19,404000 m2 19,404

56 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,35*0,55*2 1,485000

RAZEM: 1,485000 m2 1,485

57 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

1+5+10+5 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

58 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

3+1+1+2+2 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

59 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*(5+3) 24,000000

2,1*2 4,200000

2,4*2*3 14,400000

RAZEM: 42,600000 m 42,600
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60 KNR 20/269/6 
(1)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4˙m w deskowaniu , stosunek obwód/przekrój: do 16˙m/m2, 
wariant 1

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,30*0,30*8,54*12 9,223200

S2 0,24*0,24*8,54*4 1,967616

S3 0,24*0,24*4,0*3 0,691200

RAZEM: 11,882016 m3 11,882

61 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

S1 - zbrojenie + kotwy 1034,16*0,001+68,64*0,001 1,102800

S2 (2,06+8,50)*4*4*1,57*0,001+1,2*57*4*0,222*0,001 0,326006

S3 (2,06+4,0)*4*3*0,888*0,001+1,2*29*3*0,222*0,001 0,087752

RAZEM: 1,516558 t 1,517

62 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
2-stronnie, szerokość do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Poz. W1 126,40*0,24*0,25 7,584000

Poz. W2 96,00*0,24*0,25 5,760000

Poz. WN1 102,00*0,24*0,25 6,120000

RAZEM: 19,464000 m3 19,464

63 KNR 202/211/5 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
2-stronnie, szerokość do 0.4˙m

Wyliczenie ilości robót:

Poz. W3 15,0*0,40*0,25 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

64 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, podciągi i 
wieńce

Wyliczenie ilości robót:

Poz. W1 546,34*0,001 0,546340

Poz. W2 410,68*0,001 0,410680

Poz. WN1 655,15*0,001 0,655150

Poz. W3 202,04*0,001 0,202040

RAZEM: 1,814210 t 1,814

65 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,9*0,24*3 0,777600

RAZEM: 0,777600 m3 0,778

66 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

1,70*6,20 10,540000

RAZEM: 10,540000 m2 10,540

67 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą, beton 
C16/20

Wyliczenie ilości robót:

10,540 10,540000

RAZEM: 10,540000 m2 10,540

68 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

11,84*1,7*6,2*2*0,001 0,249587

RAZEM: 0,249587 t 0,250
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1.5 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne

69 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1. (40,70*2+22,0*2)*8,15+22,0*2*1,38/2 1 052,370000

minus okna i drzwi -3,0*1,5-4,15*1,5*5-5,5*1,5*10-1,8*2,0*2-1,6*2,0-1,8*2,60 -133,205000

Pom. 2. (3,98*2+6,715*2)*3,10 66,309000

Pom. 3. (4,00*2+6,715*2)*3,10 66,433000

Pom. 4. (2,88*2+6,715*2)*3,10 59,489000

Pom. 5. (11,34*2+3,205*2)*3,10 90,179000

minus okna i drzwi -1,2*0,9*5-0,9*2,0*3*2-1,8*2,0-1,8*2,6*2 -29,160000

Uzupełnienie tynków na zamurowanych 
oknach

1,20*0,9*3 3,240000

RAZEM: 1 175,655000 m2 1 175,655

70 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

1 175,655 1 175,655000

RAZEM: 1 175,655000 m2 1 175,655

71 KNR 
202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany,
podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

; 1 175,655 1 175,655000

RAZEM: 1 175,655000 m2 1 175,655

72 KNR 
202/1505/3

Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1 175,655 1 175,655000

RAZEM: 1 175,655000 m2 1 175,655

73 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2. 26,5 26,500000

Pom. 3. 26,9 26,900000

Pom. 4. 19,2 19,200000

Pom. 5. 34,7 34,700000

RAZEM: 107,300000 m2 107,300

74 KNR Malowanie farbami akrykowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

107,300 107,300000

RAZEM: 107,300000 m2 107,300

75 KNR 
202/1505/4

Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za 
każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:

107,300 107,300000

RAZEM: 107,300000 m2 107,300

76 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufit 
akustyczny odporny na uderzenia, przeznaczony do sal gimnastycznych. Płyty 120x60 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1. 895,0 895,000000

RAZEM: 895,000000 m2 895,000
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1.6 Element Posadzki

77 ORGB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2 - 
system ICOPAL lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1. 895,0 895,000000

Pom. 2. 26,5 26,500000

Pom. 3. 26,9 26,900000

Pom. 4. 19,2 19,200000

Pom. 5. 34,7 34,700000

RAZEM: 1 002,300000 m2 1 002,300

78 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, styropian EPS200-038 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 002,300 1 002,300000

RAZEM: 1 002,300000 m2 1 002,300

79 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 002,300p] 1 002,300000

RAZEM: 1 002,300000 m2 1 002,300

80 KNR 
202/1106/3

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm. 
Pogrubienie do 60 mm.

Wyliczenie ilości robót:

1 002,300 1 002,300000

RAZEM: 1 002,300000 m2 1 002,300

81 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

1 002,300 1 002,300000

RAZEM: 1 002,300000 m2 1 002,300

82 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia 
ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2. 26,5 26,500000

Pom. 3. 26,9 26,900000

Pom. 4. 19,2 19,200000

RAZEM: 72,600000 m2 72,600

83 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe, wymagania wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

72,600 72,600000

RAZEM: 72,600000 m2 72,600

84 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

72,600 72,600000

RAZEM: 72,600000 m2 72,600

85 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2. 3,98*2+6,715*2 21,390000

Pom. 3. 4,00*2+6,715*2 21,430000

Pom. 4. 2,88*2+6,715*2 19,190000

RAZEM: 62,010000 m 62,010
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86 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 5. 34,7 34,700000

RAZEM: 34,700000 m2 34,700

87 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

34,700 34,700000

RAZEM: 34,700000 m2 34,700

88 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 
15˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 5. 11,34*2+3,205*2 29,090000

RAZEM: 29,090000 m 29,090

89 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 1,5x0,9 m,wycieraczka wewnętrzna typu algumata (wkład 
tekstylny osuszający, wkład czyszczący szczotkowy) kpl 1,000

90 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 1,5x0,9 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa ociekowa PCV
(może być składana z 4 segmentów 0,45x0,75 m) kpl 2,000

91 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż: Podłoga sportowa z parkietu dębowego gr 22 mm na ruszcie krzyżowym wraz z 
systemem wentylacji podpodłogowej (kanały, wentylator, kratki zewnętrzne nawiewne) oraz z 
listwami przypodłogowymi (wg opisu w projekcie) oraz z malowaniem linii i boiska.

Wyliczenie ilości robót:

22,0*40,70 895,400000

RAZEM: 895,400000 m2 895,400
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1.7 Element Stolarka okienna i drzwiowa

92 KNR 401/354/3 Ostrożne wykucie z muru, okien PCV, powierzchnia do 1˙m2 - okno do ponownego użycia szt 3,000

93 KNR Wykucie z muru, podokienników stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,20*3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

94 KNR Ostrożne wykucie z muru, podokienników PCV - podokiennik do ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

1,20*3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

95 KNR Analogia. Ostrożne wykucie z muru, ościeżnic aluminiowych - drzwi do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,60 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,680

96 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<1,3 W/(m2K)

Wyliczenie ilości robót:

; 1,2*0,9*2 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160

97 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach - okna z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

; 1,2*0,9*3 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,240

98 KNR 
19/1023/11 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach, U<1,3 W/(m2K)

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,5 4,500000

4,15*1,5*5 31,125000

5,50*1,5*10 82,500000

RAZEM: 118,125000 m2 118,125

99 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 21,000

100 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

; 3,0+4,15*5+5,50*10+1,20*5 84,750000

RAZEM: 84,750000 mb 84,750

101 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

3,0+4,15*5+5,50*10+1,20*2 81,150000

RAZEM: 81,150000 mb 81,150

102 KNR 401/321/2 Analogia. Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych - podokienniki z 
demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1,20*3 3,600000

RAZEM: 3,600000 mb 3,600

103 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0˙m2 szt 3,000

104 KNR 
202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6˙m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
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105 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
rogulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej kpl 3,000

106 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - zewnetrzne - drzwi z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,60 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,680

107 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - zewnetrzne, szyba P2, U<1,7 W/(m2K)

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,60 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,680

108 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - wewnetrzne, szyba P2

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,00 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

109 KNR 202/406/1 Analogia. Belka drewniana 12x12 cm do mocowania żaluzji (nad i pod oknami) kotwiona do muru co
1 m kotwami fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2*0,12*0,12 0,086400

4,15*2*3*0,12*0,12 0,358560

5,50*2*5*0,12*0,12 0,792000

RAZEM: 1,236960 m3 1,237

110 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Żaluzje zewnętrzne okien  – typu Punto Pruszyński S84/T45 w kolorze zielonym 
(jak istniejąca stolarka okienna)

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,5 4,500000

4,15*1,5*3 18,675000

5,50*1,5*5 41,250000

RAZEM: 64,425000 m2 64,425

111 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Siatka zabezpieczająca na okna. Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o 
wymiarach 5 x 45 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, kolor zielony, łącznie z elementami 
montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,5 4,500000

4,15*1,5*5 31,125000

5,50*1,5*10 82,500000

RAZEM: 118,125000 m2 118,125

112 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Doposażenie okien w siłowniki z napędem elektrycznym i czujnik wiatru. Długość
wysuwu siłownika 40 cm. kpl 16,000
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1.8 Element Elewacja

113 KNR 202/406/1 Analogia. Belka drewniana 12x12 cm do mocowania blachy fałdowej (nad i pod poziomem okien) 
kotwiona do muru po dwie kotwy  fi 10 mm na belkę

Wyliczenie ilości robót:

0,35*2*13*0,12*0,12 0,131040

RAZEM: 0,131040 m3 0,131

114 KNR 
205/1007/1

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 
ocieplenia. Kolor pomarańczowy 1050Y40R

Wyliczenie ilości robót:

0,35*1,50*13 6,825000

RAZEM: 6,825000 m2 6,825

115 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 70-036 gr 14 cm.

Wyliczenie ilości robót:

7,28*(8,12+9,0)/2 62,316800

41,46*9,0 373,140000

22,76*(9,0+9,51)/2 210,643800

29,62*9,0 266,580000

10,40*(5,22+3,85)/2 47,164000

11,70*3,85 45,045000

11,70*(9,0-5,22) 44,226000

Szczyt od strony zaplecza 51,30 51,300000

Minus okna -3,0*1,5-4,15*1,5*5-5,5*1,5*10-1,2*0,9*5 -123,525000

Minus drzwi -1,8*2,60*2 -9,360000

RAZEM: 967,530600 m2 967,531

116 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

967,531*5 4 837,655000

RAZEM: 4 837,655000 szt 4 837,655

117 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

967,531 967,531000

RAZEM: 967,531000 m2 967,531

118 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 70-036 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Okna (3,0+1,5*2)*0,15 0,900000

(4,15+1,5*2)*5*0,15 5,362500

(5,50+1,5*2)*0,15 1,275000

(1,2+0,9*2)*5*0,15 2,250000

Drzwi (1,8+2,6*2)*2*0,25 3,500000

Komin (1,24*2+0,44*2)*(0,73+0,60)/2*2 4,468800

RAZEM: 17,756300 m2 17,756

119 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 70-036 gr 5 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Daszek 1,7*6,20+(1,7*2+6,20)*0,15 11,980000

RAZEM: 11,980000 m2 11,980
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120 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

17,756+11,980 29,736000

RAZEM: 29,736000 m2 29,736

121 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Okna (3,0+1,5*2)*1 6,000000

(4,15+1,5*2)*5 35,750000

(5,50+1,5*2)*1, 8,500000

(1,2+0,9*2)*5 15,000000

Drzwi (1,8+2,6*2)*2 14,000000

Narożniki 9,0*3+3,85+3,78 34,630000

Daszek (1,7*2+6,20)*1 9,600000

RAZEM: 123,480000 mb 123,480

122 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

7,28 7,280000

41,46 41,460000

22,76 22,760000

29,62 29,620000

10,40 10,400000

11,70 11,700000

RAZEM: 123,220000 mb 123,220

123 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 967,531 967,531000

Ościeża, komin, daszek 29,736 29,736000

RAZEM: 997,267000 m2 997,267

124 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio 
przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 
baranek

Wyliczenie ilości robót:

967,531 967,531000

RAZEM: 967,531000 m2 967,531

125 KNR 17/928/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio 
przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, szerokość do 15˙cm, baranek

Wyliczenie ilości robót:

29,736 29,736000

RAZEM: 29,736000 m2 29,736

126 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa (malowanie w dwóch kolorach wraz z malowaniem postaci 
sportowców)

Wyliczenie ilości robót:

Budynek sali 967,531+29,736 997,267000

Odmalowanie budynku zaplecza 8,45*3,85*2+66,97 132,035000

RAZEM: 1 129,302000 m2 1 129,302
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1.9 Element Utwardzenia i tereny zielone

127 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod chodnik przy wyjsciu bocznym z sali 41,0 41,000000

Pod chodnik przy wyjsciu od tyłu przy 
pokoju nauczycieli WF

90,10 90,100000

Opaska 37,18 37,180000

RAZEM: 168,280000 m2 168,280

128 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

168,280 168,280000

RAZEM: 168,280000 m2 168,280

129 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

146,0 146,000000

RAZEM: 146,000000 m 146,00

130 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

168,280 168,280000

RAZEM: 168,280000 m2 168,280

131 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy, pogrubienie do 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

168,280 168,280000

RAZEM: 168,280000 m2 168,280

132 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60˙mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik

Wyliczenie ilości robót:

168,280 168,280000

RAZEM: 168,280000 m2 168,280

133 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami (grunt z korytowania)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Po terenie 750,0*0,05 37,500000

Obsypka wokół utwardzeń na szerokości
100 cm o średniej grubości 50 cm

146,0*0,50*1,0 73,000000

RAZEM: 110,500000 m3 110,500

134 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 750,000
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2 Grupa Wyposażenie

2.1 Element Siatkówka

135 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*0,60*2*4 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

136 KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3

Wyliczenie ilości robót:

1,200 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

137 KNR 223/309/8 Osadzenie elementów stalowych, tuleja do stojaka do siatkówki wraz z pokrywką
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,000*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

138 KNR 223/310/2 Dostawa i montaż. Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem 
wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w 
tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku. Siatka do siatkówki 
turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki 
usztywnione.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

kpl 3,000

139 Kalkulacja 
indywidualna

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do 
pisania kpl 1,000
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2.2 Element Tenis ziemny

140 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*0,60*2 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

141 KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3

Wyliczenie ilości robót:

0,300 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

142 KNR 223/309/8 Osadzenie elementów stalowych, tuleja do stojaka do tenisa wraz z pokrywką
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

143 KNR 223/310/2 Dostawa i montaż. Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem 
siatki. Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
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2.3 Element Koszykówka

144 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg 120 cm, mocowana bezpośrednio do 
ściany. Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 
15 mm, na ramie metalowej. Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa SPRINGMATIC 35, z 
bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta. Siatka łańcuchowa do obręczy, 12 
punktów mocowania, cynkowana.

kpl 4,000

145 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym. Tablica do koszykówki 
profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 mm, na ramie metalowej. 
Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa SPRINGMATIC 35, z bezhakowym systemem 
mocowania siatki za pomocą pręta. Siatka łańcuchowa do obręczy, 12 punktów mocowania, 
cynkowana. Moduł zdalnego sterowania silników wraz z pilotem i montażem (1 sztuka na 1 silnik)

kpl 2,000
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2.4 Element Piłka ręczna

146 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod fundamenty pod bramki 0.40*0.40*0.60*2*2 0,384000

RAZEM: 0,384000 m3 0,384

147 KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3 m3 0,384

148 KNR 223/309/5 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

149 KNR 223/310/6 Dostawa i montaż: Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe (2 x 3 m) z łukami składanymi. 
Rama podłogowa z deklem. Siatki do piłki ręcznej turniejowe bez piłkochwytu, gr. splotu 4 mm PP 
lub PE. Uchwyty tworzywowe mocujące siatkę w profilu aluminiowym 80x80 i 120x100 mm.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 2,000
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2.5 Element Kotara grodząca

150 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 9 x 22 m. Do wysokości 3,0 m 
materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor szary. 
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy 
specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub 
bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne.

kpl 2,000
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2.6 Element Drabinki gimnastyczne

151 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 250 cm – pojedyncza. Wspornik 
montażowy drabinki do ściany L= 250 mm kpl 5,000
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2.7 Element Tablica wyników

152 Kalkulacja 
indywidualna

Tablica wyników sportowych ETW 130-60, wymiary 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe,
tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, syrena), 2 osobne zegary 24 sek., wysokość
cyfr 125 mm - widoczność 40 m kpl 1,000



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9376)

strona nr: 26

Budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 3 w
Jarocinie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.8 Element Wyposażenie szatni

153 Kalkulacja 
własna

Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, 
oparcie, listwa z wieszakami. mb 24,000
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3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Instalacja C.O.

154 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

155 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

szt 2,000

156 KNR 215/403/4 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
50˙mm m 40,000

157 KNR 215/403/4 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
40˙mm m 16,000

158 KNR 215/403/3 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
32˙mm m 35,000

159 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
20˙mm m 60,000

160 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,025*40,0 6,280000

2*3,14*0,02*16,0 2,009600

2*3,14*0,016*35,0 3,516800

2*3,14*0,010*60,0 3,768000

RAZEM: 15,574400 m2 15,574

161 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:

15,574 15,574000

RAZEM: 15,574000 m2 15,574

162 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

40,0+16,0+35,0+60,0 151,000000

RAZEM: 151,000000 m 151,000

163 KNNR 4/404/1 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 16 mm m 30,000

164 KNNR 4/404/1 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 20 mm m 10,000

165 KNNR 4/404/3 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 25 mm m 5,000

166 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę 
w budynkach niemieszkalnych m 45,000

167 KNR 31/207/2 
(2)

Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, 
podłączenie Dn 15˙mm ze ściany od dołu szt 4,000

168 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,20 m kpl 1,000

169 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,32 m kpl 2,000

170 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,40 m kpl 1,000

171 KNR 31/208/1 
(1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm

szt 4,000

172 KNR 215/424/1 Dostawa i montaż. Zespół grzewczy LEO FB 45M Flowair o mocy 29,90 kW z regulatoraem 
temperatury kpl 2,000

173 KNR 215/415/3 Zawór regulacyjno-pomiarowy STAD dn 25 mm szt 2,000

174 KNR 215/415/3 Zawory trójdrogowy dn 25 z podłączeniem szt 2,000

175 KNRW 
215/411/4 (3)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙32˙mm

szt 4,000

176 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm

szt 6,000

177 KNR 215/415/4 Zawory trójdrogowy z siłownikiem SIMENS dn 40 z podłączeniem szt 2,000

178 KNRW 
215/411/4 (4)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙40˙mm

szt 4,000

179 KNR 215/415/4 Zawór regulacyjno-pomiarowy STAD dn 40 mm szt 2,000
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180 KNRW 
215/530/3

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

szt 2,000

181 KNR 402/118/5 Montaż kurka spustowego szt 1,000

182 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco,
z dokonaniem regulacji szt 6,000

183 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 16 mm m 60,000

184 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 20 mm m 70,000

185 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 25 mm m 5,000

186 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 32 mm m 35,000

187 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 40 mm m 16,000

188 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 50 mm m 40,000

189 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego w celu poprowadzenia instalacji c.o.

mb 24,000
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3.2 Element Rozdzielacz C.O.

190 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejacego obwodu

kpl 1,000

191 KNR 215/507/1 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego Reflex NG25 lub równoważne szt 1,000

192 KNRW 
215/411/2 (1)

Złącze samoodcinajace Reflex SU R3/4"

szt 1,000

193 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody 
gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 32 1-12 Wilo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000

194 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody 
gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 30 1-6 Wilo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000

195 KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór kulowy szt 6,000

196 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, 
zawór kulowy szt 6,000

197 KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000

198 KNR 35/216/4 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy membranowy, armatura
Dn˙15˙mm szt 1,000

199 KNR 35/217/6 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙40˙mm, 
zawór zwrotny szt 1,000

200 KNR 35/217/7 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, 
zawór zwrotny szt 1,000

201 KNR 35/215/11 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn˙15˙mm szt 3,000

202 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura 1 1/2" szt 1,000

203 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura 2" szt 1,000

204 KNR 35/216/8 Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 4,000

205 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 4,000

206 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 3,000

207 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Wymiennik płytowy o mocy 60 kW

kpl 1,000
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3.3 Element Instalacja p.poż.

208 KNRW 
402/118/4 (1)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych  Fi˙32˙mm

szt 1,000

209 KNR Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur PE na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 32˙mm m 55,000

210 KNR 215/104/3 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25˙mm m 2,500

211 KNR 215/107/3 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy, Dn˙25˙mm szt 2,000

212 KNR 215/120/1 Analogia. Dostawa i montaż hydrantu HP25 wnekowego szt 2,000

213 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65˙mm m 50,000
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3.4 Element Instalacja wentylacji

214 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, 
ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

158,1+24,2 182,300000

RAZEM: 182,300000 m2 182,300

215 KNR 217/101/1 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód 
przewodu do 400˙mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 40,800

216 KNR 217/138/5 
(2)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych. Kratka went. ALS-L-1225x325-AA +GS RM

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000

217 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych. Nawiewnik sufitowy SDZA-40-1-RAL9010

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000

218 KNR 217/131/4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach do 400˙mm. 
Przepustnica regulacyjna DAR-C-400
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000

219 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Sterownik VNTLCD wraz z podłączeniem elektrycznym.

kpl 1,000

220 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Czujnik temperatury PC1000 wraz z podłączeniem elektrycznym.

kpl 1,000

221 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Nawietrzak z grzałką elektryczną o wydajności 80m3/h wraz z podłaczeniem 
elektrycznym szt 3,000

222 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, Dospel Styl 150, o 
wydajności 200 m3/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000

223 KW 1/101/1 Dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej VS-75-R-RMH/SS z automatyką i przemiennikami 
częstotliwości kpl 1,000

224 KNRW 
216/310/4 (1)

Izolacja matami z wełny mineralnej gr 30 cm z otuliną z folii aluminiowej

Wyliczenie ilości robót:

182,300+40,800 223,100000

RAZEM: 223,100000 m2 223,100
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3.5 Element Kanalizacja deszczowa

225 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m

szt 2,000

226 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, dodatek za każde 
0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m -4,000

227 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość 
do 3 m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod rurę fi 200 35,0*0,80*0,80 22,400000

RAZEM: 22,400000 m3 22,400

228 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurę fi 160 35,0*0,80*0,10 2,800000

RAZEM: 2,800000 m3 2,800

229 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm. Obsypanie rury fi 200

Wyliczenie ilości robót:

Rura fi 160 35,0*0,80*0,20 5,600000

RAZEM: 5,600000 m3 5,600

230 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na rury

Wyliczenie ilości robót:

Rura fi 160 35,0*0,80*0,30 8,400000

RAZEM: 8,400000 m3 8,400

231 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

22,40-2,8-5,6-8,4 5,600000

RAZEM: 5,600000 m3 5,600

232

233 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 35,000

234 KNR 215/215/3 Montaż osadników podrynnowych żeliwnych na rurach spustowych, żeliwo szare, chwytacz 
napływów dachowych LLS 150 szt 8,000
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4 Grupa Instalacje elektryczne i niskoprądowe

4.1 Element Instalacje elektryczne

235 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl 50,000

236 KNR 508/507/3 Montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem opraw oświetleniowych. Oprawa 
metalohalogenowa typu FLASH IP65 250W SN Plexiform wraz ze źródłem 1x HQI-T/D 250W z 
siatką szt 30,000

237 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 
2x20W, końcowe. Oprawa 2x36W z kloszem odpornym na uderzenia z modułem awaryjnym

szt 8,000

238 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 
4x20W, końcowe. Oprawa rastrowa PISA Raster Par 4x18W Plexiform szt 4,000

239 KNR 508/511/9 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 
4x20W, końcowe. Oprawa rastrowa PISA Raster Par 4x18W Plexiform z modułem awaryjnym

szt 4,000

240 KNR 508/504/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgo- 
strugoodporne zewnetrzne szt 2,000

241 KNR 508/504/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy kierunkowe 
wewnetrzne szt 2,000

242 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w 
podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 18,000

243 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot

szt 18,000

244 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 3,000

245 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 2,000

246 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach

szt 13,000

247 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2. 
YDY 3x1,5mm2 m 600,000

248 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2. 
YDY 4x1,5mm2 m 200,000

249 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2. 
YDY 3x2,5 mm2 m 1 200,000

250 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2. 
YDY 5x4 mm2 m 20,000

251 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 18,000

252 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000

253 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

254 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 17,000

255 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

256 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000

257 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 18,000

258 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż głownego wyłącznika prądu

szt 2,000

259 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablicy głównej TG

kpl 1,000

260 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablicy TS

kpl 1,000
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4.2 Element Instalacja dzwonkowa

261 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2. 
YDY 3x1,5mm2 m 20,000

262 KNRW 
508/403/2

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia,
Dzwonek szkolny. szt 1,000

263 KNRW 
508/803/1

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5˙mm2

szt 6,000

264 KNR 
40312050500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar

pomiar 1,000

265 KNR 
40312050600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym

pomiar 1,000

266 KNR 
40312020100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy

pomiar 1,000
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4.3 Element Instalacja piorunochronna

267 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 90,000

268 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  Fi˙8˙mm, 
wciagany do rur m 90,000

269 KNR 
508/9907/5 (1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, skrzynka 
kontrolna do elewacji szt 7,000

270 KNR 508/604/1 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie 
dachu blachą. Pręt fi 8 mm m 10,000

271 KNR 508/611/1 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II m 130,000

272 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych szt 17,000

273 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 
120˙mm2 szt 9,000

274 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 9,000

275 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 9,000

276 Kalkulacja 
własna

Włączenie w istniejący system instalacji

kpl 2,000
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4.4 Element Instalacja głośnikowa

277 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym

m 50,000

278 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 
podłoże betonowe, rura Fi˙23˙mm m 50,000

279 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód głośnikowy SPC 525 m 200,000

280 KNR 506/813/4 Instalowanie głośników zewnętrznych 4-kierunkowych , głośnik wszechkierunkowy LS1-OC 100E-1 
lub równoważny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 3,000

281 KNR 506/204/3 Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz miksujący PLE2A120EU lub równoważny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

282 KNR 506/204/3 Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz końcowy PLE1P240EU lub równoważny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

283 KNR 506/205/1 Instalowanie różnych elementów, źródło tła muzycznego PLE-SDT lub równoważny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 element 1,000

284 KNR 506/301/1 Instalowanie mikrofonów, mikrofon przenośny, system bezprzewodowy z mikrofonem do ręki 
R300HD lub równoważny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000

285 KNR 506/705/1 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych do gniazd
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000
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4.5 Element Instalacja strukturalna

286 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo podwójne RJ45 szt. 1,000

287 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo pojedyncze RJ45 szt. 2,000

288 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 3,000

289 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 3,000

290 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton z 
ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 100,000

291 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 m 300,000

292 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 6,000

293 Kalkulacja 
własna

Włączenie w istniejącą instalacje sieci strukturalnej - Switch wraz z panelem komputerowym  w 
obudowie szt 1,000

294 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej

linia 3,000
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1. STO. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 

 

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych S T .        

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 organizacja zaplecza budowy 

 ustawienie rusztowań 

 wywóz nadmiaru ziemi, gruzu i śmieci oraz koszt utylizacji i kosztów składowania 

 

Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera . 

 

 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 

 

 1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 projekt wykonawczy 

 specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 

 przedmiary robót 

 kosztorysy ofertowe 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 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 będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 

 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego Robót.  



 

 

4 | S t r o n a  

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. 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: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

 

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

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2. SPRZĘT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót.  

   

3. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 

terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4. 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. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          

5.1. Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

 

5.2. Certyfikaty i deklaracje 

 

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

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

 

6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 

atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich 

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

 

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem Robót. 

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 wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją projektową 

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 ustaleniami z Projektantem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

 

 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realiacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

7.2. Odbiór końcowy 

 

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

wartości. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

. 

 

 

7.3. Dokumenty do odbioru  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru  Robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  

2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 - umowa z inwestorem 

 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

- Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej z dn.29.10.2003r.w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 

bliskiego 

 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 - normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
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B:01 

CPV 45111100-9  Roboty w zakresie rozbiórek 

 

1.     Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejsze] szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w 

obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. - Rozbiórki 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3.     Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4.     Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.     Wykonanie robót 
5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

-    teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzić rozbiórkę selektywną. 

6.     Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.      Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.01. - Rozbiórki obiektów kubaturowych [m3] 

8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych 

w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
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B:02 

CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

 

1.     Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Podsypki i nasypy.  
B.02.03.00. Zasypywanie wykopów  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały 
2.1.  Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania 

ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często 
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć 

wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów 

przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 
2.2.  Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-00 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
-  uziarnienie do 50 mm, 
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

-  zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

-  zawartość cząstek organicznych do 2%. 
2.3.  Do zasypywania wykopów wg B.02.03.00  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki: 
-  max. średnica ziaren d<120 mm, 

-  wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d, 
-  zawartość części organicznych I<2%, 

-  odporność na rozpad <5%. 
2.5.  Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-00 powinien posiadać następujące właściwości: 

-  max. średnica ziaren d<120mm, 

-  wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
-  granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 

-  zawartość części organicznych I<2%, 

-  pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
-  możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

-  odporność na rozpad <10%. 

3.     Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.     Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5.     Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2.  Wykopy w osłonie ścianek szczelnych  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów 
ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

-  ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

-  szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
-  dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

5.1.3.  Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1)  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
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-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być 

wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.5.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1)  "Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2)  Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed  
wykonaniem fundamentu. 

(3)  W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Podsypki i nasypy - B.02.02.00 

5.2.1.  Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5)  Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2)  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na caiej powierzchni rzutu obiektu. 

(5)  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

5.3.2.  Warunki wykonania zasypki 

(1)  Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 
śmieci. 
(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami 

wibracyjnymi 
(4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 

6.     Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1.  Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

-  przygotowanie terenu 
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-  wymiary wykopów 

-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2.  Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega: 

-  przygotowanie podłoża 

-  materiał użyty na podkład 
-  grubość i równomierność warstw podkładu 

-  sposób i jakość zagęszczenia 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 

-  materiały do zasypki 

-  grubość i równomierność warstw zasypki 
-  sposób i jakość zagęszczenia 

 

7.     Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00- wykopy - [m3] 

B.02.03.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.     Podstawa płatności 
B.02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje: 

-  wyznaczenie zarysu wykopu, 

-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali 
miejsce odwozu mas ziemnych, 
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-  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - 

płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiału 

-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

B.02.03.00 – Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów 

-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 
-  załadowanie gruntu na środki transportu 

-  przewóz na wskazaną odległość 

-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

10.   Przepisy związane 
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 

BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

BN-88/8932-02           Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.  
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 | S t r o n a  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

B:03 

CPV 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

1.     Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres 

tych robót wchodzą:  
B.03.01.00, Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali  A-I. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 

2,1. Stal zbrojeniowa. 

(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek stali 

Średnica pręta 
Granica 

plastyczna 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 
Zginanie a - 
średnica 

mm 
MPa MPa 

% d - próbki 

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

RB500W 6-32 500 min. 550 14 d - 3a(90) 

*  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe. 

*  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 

*  Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 

chropowatości są dopuszczalne: 
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

-  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 

średnicach. 
(4)  Odbiór stali na budowie. 

*  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 

Atest ten powinien zawierać: 
-  znak wytwórcy, 

-  średnicę nominalną, 

-  gatunek stali, 
-  numer wyrobu lub partii, 

-  znak obróbki cieplnej. 

*  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
*  Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy sta li w 
normach państwowych, 

-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

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

(5)  Badanie stali na budowie. 

*  Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

-  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

-  stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 

3.     Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.     Transport. 
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Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego 

5.     Wykonanie robót. 
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a)  Czystość powierzchni zbrojenia. 

*  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
*  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. 

*  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. 

b)  Przygotowanie zbrojenia. 

*  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
*  Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-

03264:2002. 

*  Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
*  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c)  Montaż zbrojenia. 

*  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
*  Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

*  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

*  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
*  Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 

*  Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 

sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.     Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w projekcie. 

8.     Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego - wg opisu jak niżej: 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
8.2.  Odbiór zbrojenia. 

*  Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 

niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 

haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 

9.     Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a 

także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.   Przepisy związane. 
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

  KONSTRUKCJE BETONOWE 

B:04 

CPV 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, betoniarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w 

elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne 

B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej.  

(1) Cement 
a)  Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o 

następujących markach: marki „25" - do betonu klasy C16/20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20 
b)  Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 

charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c)  Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące 

dane: 
*  oznaczenie 

*  nazwa wytwórni i miejscowości 
*  masa worka z cementem 

*  data wysyłki 

*  termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie 

zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania 

podstawowe. 

*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)  Magazynowanie i okres składowania 

*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
*  dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
*  dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

*  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody 

deszczowej i zanieczyszczeniem. 
*  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
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*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie 

powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 

-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 

1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego  
-  C16/20 dla wykonania elementów konstrukcji 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. 

-  nasiąkliwość nie większa jak 4% 
-  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 

rozmrażania. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 

-  pospółka kruszona 0/40, 
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3.     Sprzęt. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.     Transport. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)  Środki do transportu betonu 

*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
*  Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2)  Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy 

temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C 

5.     Wykonanie robót. 
5.1.  Zalecenia ogólne. 

*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

(1)  Dozowanie składników: 
*  Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

*  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 

(2)  Mieszanie składników 
*  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 

*  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3)  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

*  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

*  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania 

oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
*  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 

jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny, 

-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4)  Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
*  Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 

buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanic wibrującym. 
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*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 

*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

*  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5)  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

*  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można 

się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 

świeżym przez: 

-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 

wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania, 
*  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż 

w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)  Pobranie próbek i badanie. 

*  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi ws2ystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

*  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

*  badania powinny obejmować: 

-  badanie składników betonu 
-  badanie mieszanki betonowej 

-  badanie betonu. 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1)  Temperatura otoczenia 

*  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez 

beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
*  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia 

mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2)  Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

*  Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

*  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. 
*  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 

pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.  Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

*  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
*  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

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

*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 

*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy 

rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
*  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 

(zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
(1)  Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 

*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 
ponad powierzchnię, 

*  pęknięcia są niedopuszczalne, 

*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na 

której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
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*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 

wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm, 

(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

*   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez pęknięć i porów. 

*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 

powierzchnie szkliste. 
5.6.  Wykonanie podbetonu. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;- 

dla nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie" 

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.     Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają 

odbiorowi. 

7.      Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 -Im3 wykonanego podbetonu 

8.      Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. W 
szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

9.      Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

-  oczyszczenie podłoża 

-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-  ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

-  pielęgnację betonu 
-  rozbiórką deskowania i rusztowań 

-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym, 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i 

wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.      Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003   Beton. 

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN .196-3:1996                     Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:J990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002       Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE 

B:05 
CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 

ceramicznych. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i 

wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.05.01.00 Ścianki z pustaków ceramicznych 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1. ,5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

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

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2 2. Wyroby ceramiczne. 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
*  Masa 3,3-4,0kg 

*  Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*  Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o 
długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 

*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
*  Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
 - brak uszkodzeń po badaniu. 

*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 - licówka 
*  Wymiary jak poz. 2.2.1. 

*  Masa 4,0-4,5 kg. 
*  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

*  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

*  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
*   Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki;  może 

natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
-  2 na 15 sprawdzanych cegieł 

-  3 na 25 sprawdzanych cegieł 

-  5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.5.  Pustaki ceramiczne klasy 15 wg (PN-B 12011:1997) 

*  Pustaki powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
*  Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 

*  Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

- brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1  :   1  :     6 
1  :   1  :     7 

1  :            1,7  :     5 

cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   1  :     5 

1  :   1  :     7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1  :   0,3  :     4 

1  :   0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 

1  :   0,3  :     4 
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1  :   0,5  :     4,5 

-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 

zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 

stosować strzępią zazębione końcowe. 

d)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 

należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, betonu komórkowego,  

5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 

-  5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły , należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 

wymiaru. 
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy 

wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły kratówki (pustak ceramiczny K3). 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. Można ją również 

stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c)  Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania 

cegły pełnej. 
d)  Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-  wymiarów i kształtu cegły, 

-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 

-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy 
i odporności na działanie mrozu). 

6.2.  Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

 
 

mury spoinowane 

mury nie spoinowane 
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1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 

długości - na całej powierzchni 
3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - na wys. 

kondygnacji - na całej wysokości 

3 6 

20 

6 

10 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 m 

długości - na całej długości 

1 

35 
2 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  - na całej 

długości 
1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: do 100 cm                         szerokość 
wysokość ponad 100 cm                   szerokość 

wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + 15,-
10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 + 
15,-10 

 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.   Przepisy związane. 

PN-68/B-10020  

PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  

PN-EN 197-1:2002 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

B:06 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 

 

 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych oraz okładzin z płytek 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- Tynki wewnętrzne 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

- Okładziny ścienne wewnętrzne. 

- Tynki zewnętrzne 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

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

2.     Materiały. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

-  nie zawierać domieszek organicznych, 

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

*  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

*  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
*  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

*  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5DC. 

*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Płytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2006 Wymagania: 
Wymagania wg projektu 

2.5.  Materiały do suchych tynków 

2.5.1.  Płyty gipsowo-kartonowe GKB, GKBI, GKFI gr 12,5 mm wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.5.2.  Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.5.3.  Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta 

2.6.  Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004 
2.7.  Zaprawa do spoinowania płytek wg PN-EN 13888:2010 

 

 

3.     Sprzęt, 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.     Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 

stanu surowego. 
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie  

godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 

5.2.. Przygotowanie podłoży 
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych. 
5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 

pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na 

zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

*  Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
*  Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany 

betonowe. 

*  Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
*  Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć  z 

kurzu. 

*  Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. 
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

*  Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich 
mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

*  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

*  Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5.  Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a)  bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

b)  na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. 
Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 

dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową 

perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową. 
 

6.     Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

*  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-  wymiarów i kształtu płytek 

-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 

*  W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 

klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.2.  Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.  Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

8.2.  Odbiór tynków. 
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.). 

8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3.  Odbiór suchych tynków, 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być 

większe niż 1 mm/l m. 
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8.4.  Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4 

9.     Podstawa płatności. 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie zaprawy, 

~ dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

-  osiatkowanie bruzd, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.09.01.02 Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

- uporządkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okładziny ścian. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 

-  przygotowanie podłoża, 

-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  moczenie płytek, docinanie płytek, 

-  ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
-  zamurowanie przebić, 

-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

-  reperacje tynków, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.   Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003                      Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
PN-B-11205:1997                     Elementy kamienne. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                    Płyty kartonowo-gipsowe   

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKŁADZINOWE 

B:07 

CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

 

 

 

1.    Wstęp. 

1.l. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie 
przetargowym. 

B:07.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B:07.02 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych.  

B:07.03 Posadzki właściwe. 
B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, 

ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 
B:07.05 Posadzka z jednobarwnych płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie 

cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 

wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B:07.06 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej 

marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wyso-
kościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B:07.07 Posadzka epoksydowa 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

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

2.     Materiały. 
2.1.  Woda PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności: 

-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 
2.4.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i 

dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.5.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175, 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i 
dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, 

kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się 

-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych 

prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie. 
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 

-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 

-  20±2°C - nie normalizuje się, 
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i 

odprysków, 

-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm 
2.6.  Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006 

a) Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy wymagania wg projektu. 

b)  Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 

-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

c)  Pakowanie; 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
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-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

d)  Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e)  Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.7.  Wykładzina PCV – wymagania wg projektu 

2.8.  Podłoga sportowa – wymagania wg projektu 
 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.    Wykonanie robót. 
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-

cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dy-

latacyjnych. Wymagania podstawowe. 
*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 

rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

*  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 
MPa. 
= Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 

*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 

kg/m3. 
*  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 

podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 

większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2   Posadzki cementowe. 

*  Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 

*  Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, 
wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

*  Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na 

ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 
*  W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 

elementów budynku, 

-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 

m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy 

posadzkach jednowarstwowych. 
*  Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego 

na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 

*  Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
*  Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i 

zatrzeć na gładko. 

*  Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności 
poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 

pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

*  Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
5.3. Posadzka z płytek 

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości 

a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i 
obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy 

klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się 

parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą , 
która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając 

oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada 

się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując 
odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej 

zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że 

nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji 
może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar 
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fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym 

zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 
Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 

Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 

mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m.  

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 

wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.     Kontrola jakości. 
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za- 

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym). 

6.3   Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.    Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.    Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4    Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 

naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.   Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

B:08 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 

 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu 

wg poniższego. 
 B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 

 B:08.02.00 Malowanie tynków 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami 
wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3.  Spoiwa bezwodne. 

2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy 
państwowej. 

2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy 

kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych 
do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia, Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.  Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-  wodę - do farb wapiennych, 

-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 

cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
Farby budowlane gotowe. 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
2.5.2.  Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie – do malowania elewacji 

Na tynkach można stosować farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3.  Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3 

czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.4.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – do wymalowań wewnętrznych 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2,6. Środki gruntujące. 

2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby 

emulsyjnej nie podaje inaczej, 

-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 

lakiernicza). 
2.6.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu 

wodnego 3-5%. 

3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.     Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. 

5.     Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W okresie zimowym pomieszczenia należy 
ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
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dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 

nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy 

odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego 
typu farby podkładowej. 

5.2.   Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana 

powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5. 

5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4.  Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5   Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.   Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 
należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

6.     Kontrola jakości. 
6.1   Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 

-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać 

przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.  Badania powinny obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 

mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.    Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

Wapno budowlane. 

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 

Emalie chlorokauczukowe. 

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 

B:09 

CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
 

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 
termoizolacyjne. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne. 
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót termoizolacyjnych a w szczególności: 

B.09.00.01. Ocieplenie przegród 
B.09.00.02. Izolacja posadzek 

B.09.00.03. Ściany zewnętrzne. 

Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności: 
Izolacja cieplna następujących przegród: 

a) Ściany przygruntowe. 

b) Ściany kondygnacji nadziemnej 
c) Posadzki 

d) Strop 

1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Ogólną Specyfikacją Techniczną, 

niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 

Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - 
budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 

2. MATERIAŁY. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku 

powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania.  

2.1. Materiały do izolacji termicznych. 

2.1.1. Polistyren ekstrudowany. 

a) wymagania 

Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164 
Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 

Własności: 

wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa 
powierzchnia - gładka 

wykończenie boków – pióro - wpust 

współczynnik przewodności cieplnej - . = 0,038 W/mK - deklarowany 
b) pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno 

zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 
c) przechowywanie, 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport 
Płyty  należy przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu drogowego. 

2.1.2. Styropian  

a) Wymagania: 
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163 

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 036 [ ściany nadziemia]  

b) Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno 

zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 

c) Przechowywanie, 
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu drogowego. 

2.1.3. Wełna mineralna. 

a) Wymagania: 

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń poza własnym ciężarem w postaci mat o 
grubości 25 cm 

- Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3 

- Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy 
- Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość 

- Przewodność cieplna = 0,036 [W/m x K].  
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- Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K 

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno 
zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie, 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
d) Transport 

Płyty należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu drogowego.  

2. 3. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z 

deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na: 

- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 

przeprowadzić oględziny materiałów W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je 
poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, umożliwiającego w 
okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 
- nazwę lub znak producenta 

- symbol materiału 

- średnice zewnętrzne i wewnętrzne 
- oznakowanie sztywności obwodowej 

- identyfikację serii produkcyjnej 

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi przez 
producenta lub w aprobatach technicznych. 
3. SPRZĘT. 

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

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót. oraz sposób zabezpieczenia wejść do budynku. 

5.2. Ocieplenie przegród. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ocieplenia przegród ujęto w Dokumentacji Projektowej. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
należy przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem robót wykończeniowych 
podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót. 

- Dziennik budowy. 
-  

- oły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 

-  z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

8. OBMIAR ROBÓT 

2 powierzchni termoizolacji 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
a) ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- w 

-  
-  

-  

- roboty porządkowe 

 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy podstawowe. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
 

10.2. Normy 
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Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164 

Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163 

Wełna mineralna wg.  PN-EN 13162 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 

B:10 

CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 

 

 

1.     Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.                                                                                          

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 

przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na 
tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym 

zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 

świadectwach ITB. Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

2.2 Materiały potrzebna do wykonania robót 

Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych i pionowych powinny być odporne na korozje biologiczną, a także wykazywać 
odpowiednią wytrzymałość na naprężenia rozciągające. 

Mogą być stosowane papy: 

• papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
• papy podkładowe na welonie szklanym 

• papy asfaltowe 
• lepiki, emulsje, 

• izolacje płynne (tzw. płynna folia) 

2.3 Wymagania szczegółowe 
2.3.1 Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji 

bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
2.3.1.1 Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 

• roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
• inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych 

materiałów posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

2.3.1.2 Materiały rolowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
Papa termozgrzewalna – atestowana do izolacji ław fundamentowych 

Izolacja płynna 

Do bezspoinowego uszczelniania nasiąkliwych i porowatych podłoży: mineralnych, betonowych,  jastrychów cementowych i anhydrytowych 
(w tym również grzejnych), murów, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, a także tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, 

gipsowo włóknowych i drewnopochodnych. Zabezpiecza przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. 

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych. 
Wymagania podstawowe: 

• wytrzymałość na rozciąganie w temp. +21°C - 3 N/mm2 

• wydłużenie przy temp. +21°C - 550% 

• wydłużenie przy temp. 0°C - 80% 

• nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h - 4,80% 

• zdolność krycia rys - 1,0 mm 
• temperatura stosowania - od +5oC do +25oC 

• czas schnięcia pierwszej warstwy - min. 6 h 

• czas całkowitego utwardzenia powłoki - min. 24 h 
• minimalna grubość powłoki - 1,5 mm 

• mocowanie płytek po min. 24 h 

• gęstość ok. 1,3 kg/dm3 
3.    Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.   Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5.    Wykonanie robót. 

 1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02 

5.1.1.  Przygotowanie podkładu. 
a)  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b)  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2.  Gruntowanie podkładu 
a)  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową. 

b)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C 
5.1.3.  Izolacje papowe. 

a)  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw 

papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b)  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być 

wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c)  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
d)  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno 

wynosić 1,0-1,5 mm. 

e)  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady 
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.1.4 Izolacje wodochronne  

Izolację  należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez  
a)  izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b)  izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 

c)  izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub. 12 cm, 
d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 5 MPa. 

6.     Kontrola jakości. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 

-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

-  Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2., Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.     Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót 

murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.     Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów, 

-  przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

-  zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
-  wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.   Przepisy związane. 
• PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

• PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE STALOWE 

B:11 

CPV 45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych  oraz 
zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

Wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji 

stalowych zadaszenia nad wejściem głównym trybuny oraz konstrukcje balustrad. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Stal 

2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

(1)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o długościach: 

do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 

(2) Blachy uniwersalne  

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm - 6,0 m dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 

 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako zamknięte (rury kwadratowe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy 

zwiększonej dokładności wykonania. 

 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 

chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia 
materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 
- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 
oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-

69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i 
dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
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2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek 

lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych poliuretanowych 

zestawów malarskich. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 

 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania  

* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

4.    TRANSPORT 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 

uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ciecie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.2. Połączenia spawane  

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie 

powinny wykazywać rozwarstwień  

i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 

spawalniczych. Szczelinę między elementami  

 nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin 

czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są 

pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 

5.4. Montaż konstrukcji 

 
5.4.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność  

 
5.4.2. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 

Montaż słupów w łączniku, wejściu głównym, windzie. Konstrukcję wykonać  
z kształtowników kwadratowych zamkniętych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniona stężeniami z kształtowników kwadratowych 

zamkniętych o przekroju 100x100x4mm, mocowane za pomocą blach podstawy do elementów żelbetowych. Dodatkowo mocować do ścian 
za pomocą kątowników 60x60x4. 

 

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
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Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu malarskiego 

zgodnie z kartą techniczną Producenta. 

Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z 

kartą techniczną Producenta. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

-   malowanie pędzlem, 

-   nanoszenie wałkiem, 

-   natryskiwanie. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają 

odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 

-   sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

-   kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, 

stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z 
zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; 

grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 

-    oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości 
materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

 

PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 

powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 

B:12 

CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

 

 

1      Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1. 3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki 
drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  

B.11.01.00. Drzwi  

B.11.02.00. Okna 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

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

2.     Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami . 
 

2.1. Drzwi  aluminiowe 

 Drzwi aluminiowe, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

 Profil aluminiowy „ciepły” w kolorze (jak na trybunie zachodniej), szerokość profilu powyżej 70 mm  

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przy szybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niż 

U<1,7 W (m
2*

K).  

 Zawiasy z możliwością regulacji  

  

 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej R
w

=32dB  

 Szyby  bezpieczne zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego nisko emisyjnego  

 Podział okna i sposób otwierania wg dołączonych rysunków  

 Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat  

 Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych  

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac będzie prowadzona systematycznie 

w trakcie ich wykonania.  

Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań laboratoryjnych (należy dołączyć ich 

wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry)  

2.2. Okna PCV 

 Drzwi z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

 Profil pięciokomorowy w kolorze białym – naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu powyżej 70 mm  

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przy szybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza 

niż U<1,3 W (m
2*

K).  

 Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, co najmniej 275g/m
2 

 

 Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki  

 Zawiasy z możliwością regulacji  

 Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 1201 na h i 1 m
2 

przy różnicy 
ciśnień ^p> 150Pa  

 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej R
w

=32dB  

 Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego nisko emisyjnego  

 Podział okna i sposób otwierania wg dołączonych rysunków  

 Stolarkę wyposażyć w nawiewniki automatyczne 

 Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat  

 Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych  

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac będzie prowadzona 

systematycznie w trakcie ich wykonania.  

Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań laboratoryjnych (należy dołączyć  

ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w parametry)  
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2.3. Drzwi płytowe 

Drzwi wewnętrzne płycinowe, jednoskrzydłowe, ościeżnica regulowana, skrzydło obustronnie obłożone CPL, wypełnienie płyta  

wiórowa otworowana,   w okleinie drewnopodobnej , Wyposażone w kratkę nawiewną, odbojnik i klamkę z zamkiem. 
 

3.    Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

4.    Transport. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.    Wykonanie robót. 
5.1   Przygotowanie ościeży. 

5.1.1,  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 

przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 

Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość 

 

szerokość 
 

w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

          150 ±200 6 po 2 po 2 

       powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

          150±200 8 po 1 po 3 

       powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

*  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

*  Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

*   Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po  

przekątnych nie powinny być większe od: 
-  2 mm przy długości przekątnej do 1. m, 

-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
*  Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
*  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

*  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
*  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.05.00.00. 

*  Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od 

strony muru. 
*  Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

*  Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

*  Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych 
sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

*  Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

                         okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 + 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

6.     Kontrola jakości. 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 
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-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 

-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z 

elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaia wykonana stolarka, 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.    Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie gotowej stolarki, 

-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.   Przepisy związane. 
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-I3050        Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25          Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32          Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002      Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002      Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46          Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-8i607:1998      Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ELEWACJA 

B:13 

CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 

CPV 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót dotyczących elewacji. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 

podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST      

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elewacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w ST 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  

WYMAGANIA OGÓLNE . 

 

2.    Materiały 

2.1  Docieplenie budynku : 

Część ścian należy ocieplić metodą  ”lekką”, grubość ocieplenia – styropian 
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o  ściśle  określonych  właściwościach  

technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we  wszystkich  etapach  robót.   Dotyczy  to  w  jednakowym  stopniu  robót  

wykonawczych  na  budynku,  jak  i  robót przygotowawczych. 
 

2.2 Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach :  

 odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność 

 współczynnik  przewodzenia ciepła min.  = 0,036 W/mK 

 chłonność wody 65 % 

 paroprzepuszczalność   = 18-36 mg/(Pa h m) 

 odporność na ściskanie 154 kPa 

 gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3 

2.3 Oblicowania zewnętrzne : 

Tynk zewnętrzny  wg. PN-B-06710 o właściwościach : 

 szlachetna wyprawa tynkarska do nakładania ręcznego 

 granulacja od 2,0 - 3,0 mm „baranek” 

3.   Sprzęt 

Roboty przy elewacji  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

-  wyciąg jednomasztowy towarowy 

-  rusztowania 
- agregat tynkarski 

-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 

Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   Składowanie 

Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku. 

6. Wykonanie robót 

6.1 Budynek należy ocieplić metodą  ”lekką” ,poparte certyfikatem 

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2. 
Metoda  ta  jest  szeroko  stosowana,  gdyż  przy  prawidłowym  wykonaniu  ocieplenia  wykazuje  wieloletnią  trwałość.  

Do  ocieplania  ścian  metodą  „lekką”  stosuje  się  przede  wszystkim  materiały  produkcji  krajowej,  zgodnie  ze  Świadectwem  nr  530 / 

94.  Mogą  być  również  stosowane  materiały  importowane,  jeżeli  zostały  dopuszczone  decyzjami  ITB. 
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o  ściśle  określonych  właściwościach  

technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we  wszystkich  etapach  robót.   Dotyczy  to  w  jednakowym  stopniu  robót  

wykonawczych  na  budynku,  jak  i  robót przygotowawczych. 
 

TECHNOLOGIA  WYKONYWANIA  OCIEPLEŃ   

 Przygotowanie  powierzchni  ścian 
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Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. Podłoże  powinno  być  odpowiednio  mocne,  

nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. Nierówności podłoża powyżej 5 mm  należy  dzień  wcześniej  wyrównać   zaprawą  

wyrównawczą. Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  można  zagruntować  preparatem  gruntującym. 

 Mocowanie  styropianu i wełny mineralnej  

Do  mocowania  należy  zastosować zaprawę klejącą oraz łączniki  mechaniczne.   Główki  kołków  muszą  być  wbite  równo  z  

płaszczyzną  płyty.  Pył  powstały  przy  szlifowaniu  płyty  należy  usunąć.  Całą  powierzchnie  styropianu  należy  wyrównać  przez  
przetarcie  papierem  ściernym  nałożonym  na  pacę  tynkarską. 

 
ROZMIESZCZENIE  KOŁKÓW  JAK  NA  RYSUNKU   /   powinno  być  8  kołków  na  m2 / 

 

 Wykonanie  warstwy  zbrojonej  

Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną dyspersją  tworzywa sztucznego o 
wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  

styropianie w dolnych częściach należy stosować siatki pancerne, do wzmocnień  narożników  stosować  perforowane  kątowniki  

aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  
pasmami o szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejowej  należy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  wciskając  ją  w  

masę  za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  klejowej.  Grubość  warstwy  klejowej  przy  

pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 

 Nakładanie  wypraw  tynkarskich  na  elewacjach   

Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  warstwy  zbrojonej  tkaniną  
szklaną.  Przed  nałożeniem  wyprawy  powierzchnię  zbrojoną  należy  zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi   do  

wykonania  tynków  przy  nakładaniu  ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  powierzchnię  podłoża  (  

paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  pacy  plastikowej  do  wykonania  żądanego rysunku tynku.  
Zestaw  urządzeń  do  wykonywania  tynku  metodą  natrysku  składa  się  z  pistoletu  tynkarskiego  o  średnicy  dyszy  wylotowej  7 mm   ( 

np.  PN  20 )  i  sprężarki  o  wydajności  min.  20 m3 /h . Masa  powinna  być  nakładana  przy  stałym  ciśnieniu  roboczym  0,45 MPa  w  

jednej  lub  w  dwóch  warstwach  o  łącznej  grubości  ok. 3 mm. Strumień  masy  powinien  być  rozpylany  prostopadle  do  powierzchni  
ściany  z odległości  0 do 40 cm.  Masę  należy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną częścią 

elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  należy  oddzielić  równo  przy  pomocy  taśmy 

samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  należy  dokładnie  usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  należy  
nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  poniżej  + 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  

przy  zimnym  wietrze.  Duża  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłużyć  czas  wiązania  i  zmienić  odcień  barwy.   

 
2.2. Wykonanie ocieplenia i okładziny z cegły licówki 

 

Ściankę zewnętrzną z cegły licówki murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej marki co najmniej 1,5. Jako ocieplenie 
należy stosować wełnę mineralną . Wełna mineralna musi być ułożona w sposób ściśliwy tak aby w 100% wypełniała szczelinę między 

warstwami muru.  

Warstwę okładzinową z cegły należy zakotwić w ścianie nośnej. Kotwy montujemy w pionie co 40 cm a w poziomie – dla ściany z cegły 
licówki  co 60 cm. Kotwy powinny być osadzone w ścianie nośnej i okładzinowej na zaprawie cementowej.  

Zaleca się aby została zachowana następująca kolejność 

 Kotwy zamontowane w ścianie nośnej   

 Nabicie na kotwy ocieplenia z wełny mineralnej 

 Wygięcie kotew w miejscach gdzie leżeć będą na ściance okładzinowej. 

 Wykonanie ścianki okładzinowej z cegły. 

 Wykonanie fugowania płaszczyzn z cegły licowej. Fuga wklęsła do głębokości 0,8 cm. 

Ścianka zewnętrzna opierać się będzie na wspornikach wypuszczonych z wieńców każdej kondygnacji. 
 

 

7. Kontrola jakości robót. 

7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod klejenie płyt styropianowych 

7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. Obmiar robót. 

 



 

 

42 | S t r o n a  

 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

9. Odbiór robót. 

- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 

- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 

- sprawdzenie pionów elewacji, obróbek narożników i parapetów 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny na wysokości kondygnacji  i odchylenie krawędzi od linii prostej na długości łaty 2,0m  +5 mm, 

 

10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

11. Przepisy podstawowe 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich 

dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   

O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

D:01 

CPV 45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 

wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym 

przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do 

komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, 

wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 

1.  odmiana: 
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

2. gatunek 1, 
3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: 60 mm,    80 mm  

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o 
szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów). 

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 

wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
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 długość i szerokość  3,0 mm, 

 grubość    5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

 50 MPa, dla klasy „50”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania 

metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% 
masy próbek nie zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

 3,5 mm, dla klasy „50”, 

 4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem 

angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być 
równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 

 
 

 

 
 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1  

1 Stan powierzchni licowej: 

 tekstura 
 

 rysy i spękania 

 kolor według katalogu  producenta 

 

 przebarwienia 
 

 
 

 plamy, zabrudzenia niezmy-walne 
wodą 

 naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 

 

 
dopuszczalne niekontras-towe 

przebarwienia na pojedynczej 
kostce 

 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne 

 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

 dopuszczalna liczba w          1 
kostce 

 dopuszczalna wielkość (długość i 
szerokość) 

 

 
 

2 

 
30 mm x 10 mm 

 

3 Szczerby i uszkodzenia krawę-dzi i 

naroży przylicowych niedopuszczalne  

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

 dopuszczalna liczba w          1 

kostce 

 dopuszczalna wielkość (długość i 
głębokość) 

 
 

 

2 
 

20 mm x 6 mm 

 

 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 

powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom 

PN-B-11112:1996 [1], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
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 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], 

cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom 

PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy 
uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,  

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów 
spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się 

na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a             i   2.3 b, 

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. 

Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym 
dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące 
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, wymienionych w pkcie 

5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

  

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi 

można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 

wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w 

pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w 

kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
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 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. 
 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 

 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie 

zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć 

skuteczne odwodnienie. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem 

spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują zwykle poz. 1, 

6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST 

 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w SST „Krawężniki” „Betonowe obrzeża chodnikowe”. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem 

do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a 

wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać  1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 

cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i 

nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
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 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w 

takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 

podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady podano w zał. 

3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 

odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 

niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli 
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót 

zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 

wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić 

z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 

połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 

do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 

postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 

wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 

kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku 
spadku podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 

wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny 

można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić 
spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 

zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni 

z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
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5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż 

co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 

nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 
określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w 

nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. 
nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny 

podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 

wykonaniu. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 

od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić 

z piasku i można oddać do użytku. 

 6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

 aprobatę techniczną, 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w 
przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
b) w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),  

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją pro-

jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 
projektowanej 

grubości 1 cm 

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki   

 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowa-nej do 

2 cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz 

we wszystkich punktach cha-

rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 

cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 8 
mm 

 e) równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z po-

ziomnicą i pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 

względnie metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-dzy 

łatą a po-     

wierzchnią do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą 

niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-

kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-

rokości projekto-

wanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin 

i szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po wykrusze-niu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-cji 

projektowej lub 

decyzji Inży-niera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych 

wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) 

są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, 

obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w 

pktach 5.4 i 5.5. 
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10. przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 
drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH  

IE:01 

CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych: 

a) Instalacji oświetleniowej 
b) Instalacji gniazd wtykowych 

c) Zasilania urządzeń 

d) sieci oswietlenia awaryjnego 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

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

 

2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

2.1. Kable i przewody 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtyczkowych określa dokumentacja projektowa sieci strukturalnej i 

telefonicznej. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 

lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na 
życzenie inwestora. 

Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw ze świetlówkami zwykłymi. 

Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły wg projektu i  
napięciu izolacji U=400/750 V. 

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek 

ochronny i obciążalności 16A. Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły wg projektu i 
napięciu izolacji U = 450/750 V. 

2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Korytka instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych – zasadą jest używanie 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane 

przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od – 5 do + 60C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane 
do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 

mogą być wykonane także z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 

– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 

stopień ochrony minimalny IP 2X. Ze względu na system montażu – stosować puszki podtynkowe. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, 

montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 

przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, 

dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
2.4. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: do 10 A, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 

bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od 

zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
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– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.5. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej: 

– dobór opraw i źródeł światła, 
– plan rozmieszczenia opraw, 

– rysunki sposobu mocowania opraw, 

– plan instalacji zasilającej oprawy, 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

– zwykła IP 20 
– bryzgoodporna IP 44 

2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.7. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 

producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

(ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 

mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu 

wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, 

zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 
kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 



 

 

54 | S t r o n a  

 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 

charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 

60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 

instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 

ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i 

gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń 
wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 

wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze. 

Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – 
głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 

zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 

instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
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zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż 

wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie 

roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych 
przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się 

tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

instalacyjne uwzględniają również: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 

rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

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

przeciwporażeniowa. 

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

przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

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

przed prądem przetężeniowym. 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

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

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 

zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i 

podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 

Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 

Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i 

badania. 

PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 

10.2 Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

10.3 Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 

2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE NISKOPRADOWE 

IE:02 

CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji 
słaboprądowych. 

1.2. Zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót 
będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych instalacji 
słaboprądowych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 instalacja nagłośnienia, 

 instalacja sieci strukturalnej 

1.4. Podstawowe określenia 

Inżynier Budowy – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym 
i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 

Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania robotami iwystępowania w jego 

imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Książka Obmiarów – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonywanychrobót. 

Dziennik Budowy – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera Budowy oraz inne osoby 

upoważnione, uwag dotyczących realizacji budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inżyniera Budowy. Kontrola powinna obejmować: 

 Kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta 

 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

 Kontrolę montażu urządzeń 

 Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Budowy. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

1.6. Materiały – źródło pozyskania materiałów. 

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

1.7. Materiały – przechowywanie i składowanie. 

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 przedstawiciela Inwestora. Miejsca 

czasowe składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Instalacja nagłośnienia 

Zastosowane materiały wg dokumentacji projektowej 

2.2. Instalacja  strukturalna 

Zastosowane materiały wg dokumentacji projektowej 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na 

możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 

zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2. Montaż przewodów instalacji słaboprądowych  
Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 

przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
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 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 

zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 
kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 

promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku odpowiednio (mm) 190 190 250 250 350 450 

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

 otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

 koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

 wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i 
przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-
EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 

5.3. Montaż osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników  

 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Aparaty montować wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach 

powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda  należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. Wszystkie połączenia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

 stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności 
dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montażu, 

 poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego i urządzeń, 

 pomiarach rezystancji izolacji, 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-

6-61:2000. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 

na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 

instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

– dla urządzeń: szt., kpl. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

 przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, urządzeń oraz innego osprzętu, 



 

 

60 | S t r o n a  

 

 instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych 

branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie 

roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych 

przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

 dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, 
próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 
(jeśli taka konieczność występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 

4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 

robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

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

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

elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

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

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

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

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji 

domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Cześć 1: Zasady, wymagania i badania. 
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PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 

podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 

750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. 
Zmianami). 

10.3.Rozporzadzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IS:01 

INSTALACJA C.O. 

CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego 

ogrzewania i ogrzewania płaszczyznowego murawy boiska 

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
w punkcie 1.1. 

 

1.3..Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 

Techniczną „ Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

 

Pojęcia ogólne 

 

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania  
Zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego żródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika 

grzejnego. 

 
Czynnik grzejny – woda przenosząca ciepło. 

Pod pojęciem „ woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 

temperaturę zamarzania wody. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń , elementów i przewodów służących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów( żródło 
ciepła ) 

- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( część zewnętrzna instalacji) 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu ( część 
wewnętrzna instalacji ). 

 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji 

w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403). 

 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie – temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta 

do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków ( wg PN-82/B-02403 ) 
 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym 

punkcie instalacji. 
 

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krążenia wody. 

 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego – instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda 

instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100C. 

 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa – instalacja, w której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 
 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania ( grzejniki ). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
 

2.0. Materiały 

 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „ Wymagania Ogólne” pkt 2.0. Zastosowane w specyfikacji 

określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż 
te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne 

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

 

2.1. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

Instalację c.o.  wykonać z rur stalowych (poziomy pod stropem nad sufitem podwieszonym) oraz z rur wielowarstwowych układanych w 

warstwie izolacyjnej posadzki i w ścianach. Przy rozprowadzaniu rur w posadzkach należy unikać układania rur w linii prostej (rur nie 
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należy naciągać) – rury należy prowadzić lekkimi łukami, co zwiększa efekt ,,układania się” rury w peszlu. Przejścia przewodów przez 

ściany wykonywać w rurze osłonowej. 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe  
- rury wielowarstwowe PN 10 

- grzejniki uniwersalne , stalowe, płytowe  typu 20,21,22,33 zasilanie boczne i od dołu z wbudowanym odpowietrznikiem, 

temperatura robocza do max 110C  
nadciśnienie robocze do 10 bar PN-EN 442-1:1999 

- zawory termostatyczne RDN 15, odmiana przelotowa nr kat firmy oraz głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed 

zamarznięciem firmy PN-EN 215-1:2002 
- śrubunek przyłączeniowy  dla grzejników uniwersalnych R  

- 15mm odmiana przelotowa dla zasilenia od dołu 

- śrubunek powrotu dla grzejników uniwersalnych R 15mm odmiana przelotowa dla zasilenia z boku  

- zawory kulowe mufowe , max ciśnienie robocze 1,0 MPa, max temperatura robocza 110C 

- odpowietrzacz automatyczny z zaworem typu TACO , max temperatura robocza 110C, max ciśnienie robocze 1,0 MPa  

- otuliny termoizolacyjne  z pianki poliuretanowej z laminowane z zewnątrz folią ze wzmocnionego polietylenu o grubości ok. 
00,5mm koloru czerwonego dla przewodów w kanale, bruzdach ściennych i podłogowych        

     współczynnik przewodzenia ciepła 

           = 0,035 W/mK przy 10C           

           = 0,038 W/mK przy 40C 

          temperatura pracy od -80 do + 95C 

          aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
          klasyfikacja ogniowa ITB 

      -   klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  

-  taśmy samoprzylepne 
 

2.1. Rury ogrzewania płaszczyznowego 

Materiał PEX o charakterystyce: 
Gęstość 925 kg/m3 

Wytrzymałość na rozciąganie 12 N/mm2 

Odporność na uderzenie brak pęknięć 

Moduł sprężystości 117�} 13 MPa 

Temperatura użytkowania do 550C 
Wspołczynnik rozszerzalności liniowej 1,8*10-4 m/m0C 

Ciepło właściwe 2,3 kJ/kg 

Przewodność cieplna 0,4 W/m0C 
Max ciśnienie robocze przy temp + 50 0C min 4,0 bar 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 

Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać  należy na 

gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5m. Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Armaturę należy 
przechowywać do momentu montażu w opakowaniach fabrycznych. 

Izolacje należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i przechowywać w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach suchych, 

czystych i wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 

3.0. Sprzęt 

 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 

Montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 300A. 

 

4.0 Transport 

 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5,0 t. 
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, 

stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1,0 m 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca przedstawi inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

 

5.2. Rozpoczęcie robót 

 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że : 
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

- Elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

 
 

5.3. Montaż instalacji  

 

5.3.1.Montaż rurociągów 
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Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych ( z 

maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji ). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej  ( przewody ze stali węglowej zwykłej ) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji 

wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość  

Między osiami wynoszącą 8 cm ( + 0,5 ) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej ( dla patrzącego na ścianę ).W 
przypadku pionów dwururowych obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonywać od strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

 

5.4.2. Podpory  

 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór 
przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 

Dla przewodów  pionowych stosować nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację. 
 

5.4.3. Tuleje ochronne. 

 
Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane ( przewodem poziomym przez ścianę lub przewodem pionowym przez strop ) 

należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez stop.  

      

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony , a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych ( gałązek ), których wylot ze 

ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodową, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie 
na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 

przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej ( szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I ). 
 

5.4.4. Montaż grzejników 

 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy 
montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w 

przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

 

5.4.5. Montaż armatury 

 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura ) instalacji , w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem 
armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek 

przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie 

wymagają dodatkowego zamocowania.  

 

5.4.6. Montaż izolacji 

 

Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zainstalowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. Wszystkie prace 

montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia. 

Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin.  
Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.  

Nie poduszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz 

na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzona powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy 
oczyścić z kurzu, brudu. Oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. Składowanie materiałów na 

stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i 
wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być świeży, a pędzle czyste. Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne 

zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.  

Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłuż 
nanosząc  równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron. Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 

cm. Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z 

uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie.  
 

5.5. Wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego 

 
Przewody grzejne należy ułożyć w formie pętli, równolegle do krótszego lub dłuższego boku boiska. Średnica rur grzewczych wg projektu. 

Rury należy układać w uprzednio wykonanej warstwie piasku w odstępie 25 cm lub 30,0 cm. Przewody należy podłączać do rozdzielacza wg 
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załączonej instrukcji rysunkowej producenta. Pętle obwodów grzewczych należy wykonać z jednego odcinka rury. Dla zachowania 

równomiernego odstępu pomiędzy przewodami grzewczymi należy układać ja na szynach listwach montażowych, dostarczanych przez 

producenta systemu grzewczego. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów  
 
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz 

uzyskać akceptację Inżyniera budowy. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

  

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed nałożeniem otuliny 

c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji  

d) w okresie gwarancyjnym 
 

6.3.2. Badanie odbiorników ciepła   

 
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów budowlanych sposób mocowania, 

wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność. 

 

6.3.3. Badanie przewodów 

 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; 
połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonywać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 

względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne 

wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne 

umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w 

przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem 
przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków 

gałązek ich średnic. 
 

 

6.3.4. Badanie armatury obejmuje   

 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, 

sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, 
działania przez obserwację wskazań. 

 

6.3.5. Badanie szczelności na zimno. 
 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż niż 0ºC. Przed przystąpieniem bo badania instalację należy 

kilkakrotnie przepłukać.  
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5ºC) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną 

i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji.  

Po zamontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede 

wszystkim próbę  ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową  należy przeprowadzać zgonie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ciśnienie robocze  +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z 

pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 

 
UWAGA: Ciśnienie próbne kompletnej instalacji nie może być wyższe  niż 0,6 MPa. 

 

6.3.7. Badanie szczelności i działania w stanie „gorącym” 

 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i po usunięciu ewentualnych usterek oraz po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji.  
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć.  

Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak 
uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 

6.3.8. Badanie działania w ruchu.  
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Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania 

ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i osłon 

przeciwsłonecznych oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony protokole odbioru.  

 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznych, przy zastosowaniu nastawnych 
elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 

szczelności instalacji w stanie zimnym. 

 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość 

odpowietrzenia zładu.  

 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w 

następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru +0,5ºC; termometr ten należy umieszczać 
w miejscu zaciemnionym na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą : 

- termometrów zapewniających dokładność pomiaru +0,5ºC 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego podłączonego do 

króćców na głównych rozdzielaczach; zasilającym i powrotnym 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 
+0,5ºC;termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5m nad podłogą w środku 

pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby nie przekraczała 2,5m, a odległość między 

punktami pomiarowymi – 10m  
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 

(termistorowych) o dokładności odczytu 0,5ºC. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim 

oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze 
zewnętrznej:  

- w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6ºC 

b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji 

eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej ) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 

wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego 
więcej niż +1ºC. 

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników  w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na 

dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu 
- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności działania instalacji w 

ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka temperatury +1ºC. 
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków 

użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.,), na kształtowanie się temperatury powietrza 

- Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go i z wielkością 
określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w 

granicach +10% obliczeniowego spadku ciśnienia 

- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu 
 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

- Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony, grzejniki. 
- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości lub obliczeniu 

zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym 

zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 
 

6.3.9. Badanie izolacji   

 

Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez 

przegrody budowlane.  

Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku 
i grubości handlowej.  

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0. 

Jednostkami obmiaru są: 
- Przewody rurowe                                                                 1mb 

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury 

łączonej na gwint  i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów 
przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych 

- złączki, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, 

  armatura                                                                  1szt. 
 dla każdego typu i średnicy  

 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i jego wyniki należy umieścić w 
protokole odbiorowym, który należy zachowywać do odbioru końcowego.  

- otuliny termoizolacyjne                                                       1 mb  
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dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu  

 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w 
protokole odbiorowym, który należy zachowywać do odbioru końcowego. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im 

podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie  i wymiary otworu; 

b)  wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy w przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność bruzdy z 

pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 
instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 

przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem.  

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy 

określić zakres  i termin wykonania naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego.  

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej   

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp 

w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnień przejść w 
przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;  

b) sprawdzić zgodność wykonania obieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 
przypadku odstęp , sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 

Po dokonaniu odbioru częściowego, należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji 
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej  

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na „gorąco” w ruchu ciągłym 

podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne): 

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 

obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej.  
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych  

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację; 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń polegających odbiorom technicznym 

j) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 

8.4. Odbiór izolacji  

 

8.4.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji i w szczególności powinny im podlegać 

prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 

prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) prowadzenie przewodów instalacji 
b) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji 

 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 
przydatność do prawidłowego wykonania izolacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania izolacji, w protokole należy 
określić zakres                   i termin wykonania prac  naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego.  

 

8.4.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych  

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych  bruzdach przewodów układanych w 

rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których 

sprawdzenia będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 

 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy obierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania obieranej części izolacji z wymaganiami określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z 
projektem technicznym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, 

które były odbiorem częściowym.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

 

8.4.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych  

  

Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

Przy odbiorze końcowym instalacji nie należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
b)  dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano izolację 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

* Polskie Normy 

 

PN-82/B-02402       Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń  
                                 w budynkach. 

PN-82/B-02403       Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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PN-90/B-01430       Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania  

                                 - Terminologia.                                                                                                                                  

PN-90/M-75011       Armatura instalacji centralnego ogrzewania -  
                                  Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie  

                                   nominalne 1MPa – Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-02419        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 
                                  ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów  

                                  ciepłowniczych – badania. 

PN-92/M-75016       Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory  
                                  grzejnikowe. 

PN-B-02414:1999    Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  

                                  ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami  
                                  wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000    Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna 

                                  przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania  
                                  odbiorcze. 

PN-B-02873:1996    Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania   

                                  stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych  
                                  i przewodach wentylacyjnych. 

PN-B-03406:1994    Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło  

                                  pomieszczeń o kubaturze do 600m3 
PN-EN 215-1/AC1:2001  Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania 

                                         i badania. 

PN-EN 442-1:1999           Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne. 
PN-B-02421:2000            Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna  

                                         Przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania  

                                         i badania odbiorcze.  

Inne dokumenty 

 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6        – wyd. COBRTI INSTAL 2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

IS:02 

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową kanalizacji deszczowej 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej  

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 

odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku 

kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden 
kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie 

nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje 

studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 

odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych 
pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części ścieków 

opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 

przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór. 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 

roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

1.4.5 Klasy obciążenia. 

Klasa A15 -(właz lub pokrywa żeliwna lub PE) stosowana wyłącznie w ciągach pieszych i rowerowych lub na obszarach bez obciążenia 
ruchem. 

Klasa B125 - (właz) stosowana na drogach pieszych lub powierzchniach równorzędnych oraz parkingach i terenach do parkowania 

samochodów osobowych. 
Klasa C250 - (wpust) stosowana tylko w przypadku wpustów usytuowanych przy krawężnikach. 

Klasa D400 - (właz lub wpust) stosowana w jezdniach dróg, na utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich 
rodzajów pojazdów drogowych. 
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1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 

WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST-
00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury i kształtki gładkościenne z PVC. Stosować rury kanałowe lite o średnicy 160mm. Łączenie rur oraz kształtek za pomocą 
połączenia kielichowego. Sztywność obwodowa materiału powinna spełniać klasę SN8 zgodnie z zaleceniami PKN-CE N/TS 15223:2011 

oraz PN-ENV 1046:2007 lub po wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych. Rury oraz wszystkie elementy montażowe powinny spełniać 

wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1401-1 (rury lite), PN-EN 13476-2 (ML klasa N i S) oraz być zgodne z aprobatą AT-15-8654/2011 
(IT B) rury ML, klasa L opinia techniczna GIG dotycząca spełnienia warunków stosowania rur kanalizacyjnych gładkościennych PVC-u 

wraz z kształtkami na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. Rury powinny spełniać wymagania do stosowania w 

budownictwie drogowym zgodnie z zaleceniami PKN-CE N/TS 15223:2011 oraz PN-ENV 1046:2007 lub po wykonaniu obliczeń 

wytrzymałościowych. Rury powinny spełniać możliwość stosowania w kolejnictwie aprobata CNTK (rury klasy SN8). Powinny spełniać 

warunki do stosowania na terenach eksploatacji górniczej. Posiadać  pozytywną opinię GIG  do IV klasy szkód górniczych włącznie (dla rur 

z wydłużonym kielichem oraz kształtek) 

2.3. Studzienki kanalizacyjne. 

Dane techniczne oraz parametry: 

Rodzaj studzienki: inspekcyjna, niewłazowa 
średnica wewnętrzna/zewnętrzna trzonu studzienki: Dw = 425 mm, Dz = 476 mm 

Parametry techniczne w formie dopuszczalnego obszaru zastosowania (zgodnie z PN-EN 13598-2) 

maksymalna głębokość: 6m 
maksymalny poziom wody gruntowej liczony od dna studzienki jako stałe obciążenie, przy którym zapewniona jest trwałość oraz stabilność 

konstrukcyjna kinety: 5m 

obciążenie ruchem: SLW 60 - D400 
elementy studzienki: kinety, karbowane rury trzonowe SN4 

odporność na wypór przez wody gruntowe: 5 m bez dodatkowych zabiegów (np. dociążania/betonowania/kotwienia), przy wymaganym 

jedynie poprawnym, trwałym zagęszczeniu obsypki. 
Materiał –  

 Kinety – PP (Polipropylen) 

 rury trzonowe - karbowane, klasy SN4, PP (Polipropylen) 

Średnice podłączanych rur kanalizacyjnych: SW - 110-315 mm, XS - 150-300 mm 

nastawne, przegubowe kielichy połączeniowe +/-7,5°:  

 SW-110, 160, 200, 250, 315 

 XS-150, 200, 250, 300 

Gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 

 ≥ 0,5 bara 

 warunek D wg PN-EN 1277 dla króćców 

 warunek A wg PN-EN 1277 dla elementów 

Możliwość podłączeń na budowie rur gładkościennych (wkładka in situ) 

 SW - 110-160 mm 

 XS - 100-150 mm za pomocą kształtek przejściowych 

Zwieńczenia studzienek –  

 klasa A15 - pokrywy z PE A15  

 klasa B125 - włazy lub wpusty żeliwne B125 

 klasa C250 - włazy lub wpusty żeliwne D400 

Możliwość wykorzystania studzienek do innych rozwiązań. Zbiorniki pompowni, studzienki wodomierzowe, studzienki rozprężne, 
studzienki deszczowe osadnikowe z syfonem lub bez syfonu. 

Normy, aprobaty i atesty. PN-EN 13598-2:2009, AT-2008-03-0317 (IBDiM), wyd. II pozytywna opinia GIG – możliwość stosowania na 

obszarach szkód górniczych do III kategorii włącznie, AT/09-2009-0189-00 (CNTK) 
2.4 Rura Teleskopowa. Rura z uszczelką do rury karbowanej o średnicy 425mm i  wysokości 375 lub 750mm. 

2.5 Wiaderko do wpustu. Wiaderko typu A wykonane z stali ocynkowanej. 
2.6 Wpust deszczowy żeliwny. Wpust deszczowy żeliwny uliczny do rury teleskopowej z zawiasem i ryglem z możliwością podpięcia pod 

wpust wiaderka na zanieczyszczenia. 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w 

pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W 

przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych 
należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest 

zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.9.2. Kręgi. Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie. Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty żeliwne. Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w   ST-00  

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 

4.2. Transport rur kanałowych. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej 

warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych 

należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kręgów. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m 
i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport wpustów żeliwnych. Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE”  
5.2. Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
5.3. Roboty ziemne. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 

być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m 

głębiej od projektowanego poziomu dna. 
5.4. Przygotowanie podłoża. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o 
średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 

cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy zgodnie z  SST. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z określonym w SST. 

5.5. Roboty montażowe. Jeżeli SST nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą 
być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰  (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, 

zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem 
Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie 

kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych 
przy tym kanale. 

5.5.1 Szczegóły montażu studzienek i rur instalacji deszczowej. 

1.  Studzienkę karbowaną z PP z uwagi na rozmiar można montować w wykopie o szerokości 
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dostosowanej do średnicy rury  bez lokalnego poszerzania. Niewielki ciężar poszczególnych elementów umożliwia montaż przez jedną 

osobę. Dennice oraz Kinety montuje się na wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z uwagi na podwójne dno studzienki miejsce jej 

usytuowania powinno być obniżone w stosunku do wykopu dla przewodu kanalizacyjnego o około 10 cm. Z dna wykopu powinny być 
usunięte duże i ostre kamienie. Na dnie wykopu należy przygotować podsypkę piaskową o grubości minimalnej 10cm. 

2. W tak przygotowanym podłożu ustawić kinetę, dennicę i ją wypoziomować. W tej operacji pomocna może być mała poziomica 

umieszczona przy kielichu połączeniowym z rurą trzonową. 
3. Podłączyć rury do kinety przez wciśnięcie ich do kielicha. Przy łączeniu rur gładkościennych z PVC-u uszczelki zamontowane są w 

rowkach. Przy rurach dwuściennych z PP uszczelkę nakłada się na rurę pomiędzy 2 ostatnie karby. Dla łatwiejszego montażu króćce 

podłączeniowe oraz uszczelki posmarować środkiem poślizgowym. Łączone elementy powinny być czyste, nie powinny zawierać żwiru ani 
piasku. W razie zabrudzenia należy dokładnie je oczyścić. Podłączyć rury kanalizacyjne, ustawiając dokładny kąt podłączenia (zakres 

regulacji sferycznie +/-7,5° na każdym z króćców). Wykorzystywany zakres regulacji w miarę możliwości rozłożyć równomiernie na króciec 

dopływowy i odpływowy. 
4. W celu unieruchomienia połączonego węzła kanalizacyjnego zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 10 cm powyżej 

wierzchu rury. Kielich połączeniowy do rury trzonowej pozostaje ponad obsypką. 

5. Dociąć rurę trzonową do wymaganej wysokości piłą ręczną lub mechaniczną. Należy pamiętać, że cięcia dokonuje się pośrodku karbu. 
Tak ucięta rura poprawnie układa się wraz z uszczelką w kielichu rury trzonowej. 

6. Umieścić uszczelkę do rury karbowanej po zewnętrznej stronie rury trzonowej, w zagłębieniu pomiędzy pierwszym a drugim karbem rury. 

Uszczelka do rury karbowanej jest uszczelką kształtową, którą należy ułożyć zgodnie z dostarczonym szkicem na etykiecie. 
7. Posmarować środkiem poślizgowym wewnętrzną stronę kielicha kinety. (Należy stosować 

środki profesjonalne zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty bhp). Chronić 

miejsce połączenia oraz łączone elementy 
przed zabrudzeniem. W razie konieczności zanieczyszczenia usunąć. 

8. Rurę z zamontowaną uszczelką osadzić w kinecie. 

9. Obsypkę piaskową zagęszcza się równomiernie warstwami (maks. 30 cm) na całym obwodzie studzienki. 
10. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych oraz późniejszego 

obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie minimum: 

 90% SPD dla terenów zielonych, 

 95% SPD dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 

 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu minimum 

95% SPD dla pierwszego przypadku oraz 98% SPD dla przypadku drugiego. 

11. W przypadku stosowania zwieńczeń żeliwnych z rurą teleskopową, dostarczoną wraz z nimi uszczelkę (do rury karbowanej) należy 
umieścić w najwyżej położonej dolinie po stronie wewnętrznej rury karbowanej. Wykonać połączenia włazu lub wpustu z rurą teleskopową 

(połączenie mechaniczne na zatrzask). 
Montaż zwieńczenia. Zaleca się, aby rura teleskopowa była dłuższa niż grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tzn., że połączenie 

uszczelkowe pomiędzy rurą teleskopową a rurą trzonową powinno znajdować się poniżej konstrukcji nawierzchni utwardzonej. Podczas 

wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni ostatnie 4-5 cm warstw nawierzchni (asfalt/beton itp.) wylewać warstwami, wykonując 
kilkakrotnie (min. 3 razy) powtarzalny cykl poniższych czynności: 

 wylać warstwę nawierzchni i zagęścić ją (zgodnie z projektem), wciskając/wprasowując korpus włazu w zagęszczane warstwy 

nawierzchni, 
 wysunąć korpus włazu wraz z rurą teleskopową za pomocą łomów, przy czym czynność wykonać stopniowo, podważając korpus 

równomiernie na obwodzie, 

 starannie wypełnić przestrzeń pod włazem niezagęszczonym materiałem kolejnej warstwy nawierzchni, 
 powtórzyć powyższe czynności aż do uzyskania projektowanej rzędnej nawierzchni, uzyskując ostatecznie 4-5 cm warstwę 

nawierzchni scaloną z „wprasowanym” korpusem włazu. 

Montaż wkładki in situ. Wkładki in situ służą do wykonania na placu budowy dodatkowego 

podłączenia kanału powyżej kinety (na wysokości rury karbowanej). W przypadku wykonywania przyłączeń do studzienki istniejącej na 

czynnej sieci kanalizacyjnej należy zrobić wykop równomierny na całym obwodzie, a następnie, po wykonaniu podłączenia, starannie 

obsypać rurę trzonową i zagęścić grunt zgodnie z instrukcją montażu studzienek. 
1. Specjalną wyrzynarką wykonać otwór w rurze karbowanej. Oczyścić krawędzie otworu z zadziorów. 

2. Wykonać montaż w wywierconym otworze specjalnej uszczelki i posmarować ją środkiem poślizgowym. Do tak przygotowanego 

otworu należy włożyć specjalny kielich in situ, 
3. Tak zamontowana wkładka in situ gotowa jest do umieszczenia w niej rury kanalizacyjnej gładkościennej PVC-u. 

Studzienka z osadnikiem (deszczowa). Wykorzystując rurę trzonową studzienki karbowanej  

zbudować studzienkę z osadnikiem dla przykanalików kanalizacji deszczowej. W tym celu zamiast podstawy studzienki z prefabrykowaną 
kinetą użyć dennicy PP, odcinka rury karbowanej oraz wpustu deszczowego (klasy B125 lub D400) oferowanego w niniejszym katalogu. 

Odpływ ze studzienki można wykonać na dowolnej wysokości rury karbowanej na placu budowy za pomocą wkładek in situ ø110 lub ø160. 

Alternatywą jest wybór gotowego rozwiązania studzienki deszczowej oferowanej w niniejszym katalogu. Istnieje możliwość podpięcia pod 
wpust deszczowy dodatkowego wiaderka na zanieczyszczenia. 

Zwieńczenia studzienek. Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 

124:2000. Norma ta również podaje klasyfikacje zwieńczeń odpowiednie do ich lokalizacji. 
Przykanaliki Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale 
lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 

 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 

m można stosować średnicę 0,15 m), 

 długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna 

przekraczać 24 m, 

 włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub 
wpustu bocznego, 

 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰  do max. 400 ‰  z tym, że przy spadkach większych od 250 ‰  należy stosować 
rury żeliwne, 
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 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 

 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad 
podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 

przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m 

od siebie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00  

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 

cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy 

zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z wymienionymi w 
ST. 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00  

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 wykonane komory, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie sączków, 

 wykonanie wylotu kolektora, 
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 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 

 wykonanie izolacji rur i studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Dokumenty 

1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 

KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 
2. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych. Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 | S t r o n a  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IS:03 

INSTALACJA WENTYLACJI 

CPV 45331210-1  Instalowanie wentylacji 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji 

mechanicznej  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-

montażowych wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 
Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

 

 Pojęcia ogólne 
 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 

Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2m nad podłogą, a także nad pomostami, gdzie przebywają 
ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

 

Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy 
doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym 

zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenie zapachów ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu 

i dwutlenku węgla.  
 

Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile 

razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenia strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
 

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 

 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się na wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni. 

 

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w granicach strefy, w której utrzymuje się parametry 
wymagane ze względu na przebywanie ludzi. 

 

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii – powietrze występujące w bezpośrednim sąsiedztwie 
człowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu technologicznego. 

 

Pomieszczenie nawiewne – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego. 

 

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
 

Powietrze regulacyjne – część powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego.  
 

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 

 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i innych pochodnych 

parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować a danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i 

klimatyzacji. 
  

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w 

strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii, które należy przyjmować – w funkcji 
przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

 

Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
 

Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

 
Mieszanie powietrza – mieszanie dwóch lub więcej strumieni powietrza mające na celu uzyskanie powietrza o określonych parametrach. 
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Regulacja powietrza z pomieszczenia, wtórny obieg powietrza – skierowanie części powietrza wywiewanego z pomieszczenia do 

ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyróżnia się także regulację powietrza wewnątrz pomieszczenia, będącą skutkiem 

działania nawiewników. 
 

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 

wrzutowym w celu zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną lub klimatyzacyjną. 
 

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły wiatru. 

 

 

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

 
Infiltracja pomieszczenia – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 

 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających 
powietrze w ruch. 

 

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
 

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzaniu powietrza do pomieszczenia. 

 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na oprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

 

Wentylacja nadciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewnym, 
przy której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz. 

 

Wentylacja podciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, 
przy której następuje przepływ powietrza przez otwory  nieszczelności w przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie 

przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważących pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia)będą 

posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych 
należy załączyć foldery, dane techniczne dla materiałów i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich 

parametry techniczne. 

 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji  

 

 kanały i kształtki systemu spiro z blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125, klasa 
szczelności A wg PN-B-76001:1996 

 nawiewniki, wywiewni ki - aprobata techniczna COBRTI INSTAL, atest higieniczny PZH 

 przewody elastyczne izolowane - aprobata techniczna COBRTI INSTAL, atest higieniczny PZH 

 wentylatory wyciągowe - certyfikat na znak bezpieczeństwa B 

 przepustnice regulacyjne - aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 

2.2. Składowanie materiałów 

 

Centrale, przewody, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. 

Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. 

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane 
w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 

 

3. SPRZĘT  

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t i skrzyniowym do 5 ton. 

Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, 

stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
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Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 

 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

 

5.3. Montaż instalacji 

5.3.1. Montaż przewodów 

 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń 
poprzecznych. 

W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynków należy wykonywać  
w otworach, których wymiary są od 50m do 100m większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 

całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności 

ogniowej  tych przegród. 

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

odporność na przenikanie wilgoci. 

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

powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów 

tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów 

b) materiału izolacyjnego 
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.  

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów           w czasie czyszczenia lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 

trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

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

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby 

ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości 
między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy 

zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

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

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu 

składowego instalacji. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron) 

b) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron) 
c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron) 

d) filtry (z dwóch stron) 

e) wentylatory przewodowe (z dwóch stron) 
f) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron) 

g) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron) 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować  
w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic) 

 

5.3.2. Wentylatory 

 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku. 

Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie 
aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.   
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5.3.7. Nawiewniki, wywiewniki 

 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Podłoże ustalone 
powinno być utrzymane w sposób trwały. 

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak  np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) 

mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: 

- zgniatać tych przewodów 
- stosować przewodów dłuższych niż 4m 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego 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. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz 

uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

6.3. Kontrola jakości robót 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed nałożeniem otuliny 

c) po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji 

d) w okresie gwarancyjnym 
 

6.3.2. Kontrola działania instalacji 

 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to 

pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki, nagrzewnica i chłodnica, przepustnice, 

klimakonwektory, klapy pożarowe itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
d) Wyregulowanie ciśnienia w kanałach powietrznych; 

e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych  w instalacjach ogrzewczej, chłodzącej i nawilżającej, z 
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 

 Procedura prac 
 

Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy 

instalacji do całych instalacji. 

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, 
użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady  

współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których 

zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach 

elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy 

również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie 

spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 

 

 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
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b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; 
d) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

 

Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

 

Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

 
Kontrola działania sieci przewodów 

a) działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania powietrza; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 
 

Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 

Działanie regulacyjne i kontrolne. 
 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach 
zadanych regulatorów,  

a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 

e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

 
 

 Pomiary kontrolne 

 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z 

wymaganiami. 

a) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
b) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tablicy 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

81 | S t r o n a  

 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
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Funkcje instalacji 

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

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

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

(F) M/D  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 (F) MD 

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

(F) HM/HD/CM/CD  
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 

(F) HCMD 

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 
*)  powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 

0 – pomiar nie jest konieczny 

1 – wykonać w każdym przypadku 

2 – wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 

(F) – filtracja (jeżeli występuje)             H – ogrzewanie 
C – chłodzenie                                        M - nawilżanie 

D – osuszanie                                          Z – bez żadnego procesu termodynamicznego 

 
 

7. ODMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 

Jednostkami obmiaru są: 
*) przewody rurowe i kształtki                                                         1m2 

*) centrala wentylacyjna iż elementami zasilania i sterowania        1 kpl 

    dla każdego typu 
*) wentylatory, nawiewniki, wywiewniki dla każdego typu            1 szt. 

*) kurtyna powietrzna z elementami zasilania i sterowania             1kpl 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w 

protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji komfortu. 

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególność powinny im 

podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 

prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie  
     i wymiary otworu; 

b) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 
przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy 

określić zakres  

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji 

 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji wentylacji, do których zanika dostęp w 

wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych w stropach podwieszonych, przejść w przepustach, oraz przegrody 

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 

przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji 
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy  instalacji wentylacji   
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy); 
b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację; 

i) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 

j) instrukcję obsługi instalacji. 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw; 
c) sprawdzić protokoły obiorów międzyoperacyjnych; 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

*) Polskie Normy 
 

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

                                 zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz       
                                 ze zmianą PN-83/03430/Az3 

PN-89/B-10425        Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 

                                 z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1505:2001   Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki        

                                 wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 

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

                                wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne  
                                i  klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne. 

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary  
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                                 kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. 

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

PN-76/B-03420       Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe  
                                 powietrza zewnętrznego. 

PN-78/B-03421       Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe  

                                 powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach  
                                 przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

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

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

PN-78/B-10440       Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne –  

                                 Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-76001:1996   Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność –  

                                 Wymagania i badania. 

PN-B-76002:1996   Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  
                                 wentylacyjnych blaszanych. 

 

PN-B-02151/02       Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem  
                                 pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości                                     

                                 poziomu dźwięku  w pomieszczeniach. 

PN-M-04601           Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
 

*) Inne dokumenty 

 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane  

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych – wyd. COBRTI INSTAL 2002r. 
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