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Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej w Mieszkowie
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 221,858

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 227,809

3 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły C8/10 m3 12,550

4 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6˙m, beton podawany 
pompą, C16/20 m3 32,604

5 KNR 202/202/3 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany 
pompą, C16/20 m3 3,350

6 KNR 202/204/1 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton 
podawany pompą, C16/20 m3 14,248

7 KNNR 2/105/1

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe t 0,952

8 KNNR 2/105/2

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy 
fundamentowe t 1,355

9 KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych m2 162,492

10 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 162,492

11 KNR 202/602/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa - lepik na rozpuszczalnikach wodnych m2 125,505

12 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 125,505

13 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych m2 85,737
14 KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 36,431
15 KNR 202/901/1

Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
ręcznie - rapówka pod izolację m2 289,340

16 KNR 202/603/7

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

m2 289,340
17 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 289,340

18 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych m2 56,208
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19 KNR 202/611/4 (2)

Izolacje cieplne z płyt ze STYRODURU gr 10 cm, izolacja pionowa na lepiku 
asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych m2 88,077

1.2 Podłoża
20 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 172,743
21 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły, beton B-10 m3 83,477
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1.3 Konstrukcja i pokrycie dachowe nad salą
22 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż elementów z drewna klejonego GL24 wraz z okuciami, 
zabezpieczone do NRO, pokryte na zewnątrz lakierem bezbarwnym m3 49,704

23 KNR 15/517/1

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, membrana o wysokiej 
paroprzepuszczalności >1400 g/m2/24 h m2 571,200

24 KNR 15/517/2

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 6x4 
(wysokość x szerokość) (rozstaw co 80 cm) cm i łat 4x6 cm m2 571,200

25 KNR 15/517/3

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem
wkrętami do łat. Dachówka zakładkowa Marsylka czerwona z powłoką angoba

m2 571,200
26 KNRAT 9/104/1

Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory m 52,010
27 KNR 15/517/4

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do 
deski kalenicowej m 52,010

28 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych
na sucho, 1˙warstwa, gr 25 cm, lambda 0,036 W/mK m2 508,865

29 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji m2 508,865
30 KNRW 202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha z 
blachy tytanowo-cynkowej m 85,220

31 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm m2 23,766
32 KNRW 202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy
z blachy tytanowo-cynkowej szt 8,000

33 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙15˙cm szt 8,000
34 KNRW 202/529/1 (2)

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

35 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Kolanka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙12cm szt 16,000
36 KNR 215/211/1

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

Montaż nowych czyszczaków żeliwnych na rurach spustowych szt 8,000
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1.4 Pokrycie dachowe nad zapleczem i na daszkach
38 KNR 23/2612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 30 do 40 cm 
laminowanych jednostronnie papą , poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju to 
systemów dociepleniowych m2 80,457

39 KNR 23/2612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm laminowanych 
jednostronnie papą , poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju to systemów 
dociepleniowych m2 22,644

40 KNR 202/406/1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 na wspornikach co 1,0 m - belka 
na okapie do mocowania rynny m3 0,312

41 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - szybki syntan SBS m2 103,101
42 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm m2 26,037
43 KNR 202/1213/3

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4˙m m 3,000
44 KNRW 202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha z 
blachy tytanowo-cynkowej m 25,900

45 KNRW 202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy
z blachy tytanowo-cynkowej szt 3,000

46 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙15˙cm szt 6,000
47 KNRW 202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, z blachy 
tytanowo-cynkowej m 13,950

48 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Kolanka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙12cm szt 8,000
49 KNR 215/211/1

Montaż nowych rur deszczowych żeliwnych szt 1,000
50 KNR 215/215/3

Montaż nowych czyszczaków żeliwnych na rurach spustowych szt 1,000
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1.5 Ściany
51 Kalkulacja własna

Rozebranie ocieplenia ścian z płyt stryopianowych wraz z wartwą fakturową. m2 39,500
52 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 0,571

53 KNR 904/103/4

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, ściany 
wysokości do 4,5˙m, U˙220 grubości 25˙cm m2 663,063

54 KNR 202/122/5

Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne m 64,400
55 KNR 904/111/8

Ścianki działowe, grubości 12,0˙cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3 m2 66,500
56 KNR 904/111/1 (2)

Ścianki działowe, grubości 6,5˙cm (1/4 cegły) z cegieł pełnych lub dziurawek, cegła
dziurawka m2 26,496

57 KNR 202/219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm m2 2,046
58 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż nasad obotowych na przewody wentylacyjne szt 12,000
59 KNR 202/126/1

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 25,000

60 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

61 KNR 202/126/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 18,000
62 KNR 20/269/6 (1)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4˙m w deskowaniu , stosunek obwód/przekrój: do 
16˙m/m2, wariant 1, beton C20/25 m3 7,538

63 KNR 20/269/6 (1)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4˙m w deskowaniu , stosunek obwód/przekrój: do 
16˙m/m2, wariant 1, beton C16/20 m3 4,365

64 KNNR 2/105/4

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy, 
beton C16/20 t 3,615

65 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 20,693

66 KNR 202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany 
pompą, beton C20/25 m3 2,194

67 KNNR 2/105/5

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, 
belki, podciągi i wieńce t 2,173
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1.6 Stropy i schody
68 KNR 202/9908/2

(WaCeTOB 6/92) Stropy gęstożebrowe prefabrykowane "Teriva", stropy z belkami 
prefabrykowanymi. Strop TERIVA 4,0/1 m2 69,870

69 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą, beton 
C16/20 m2 22,644

70 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany 
pompą, beton C16/20. Pogrubienie do 19 cm. m2 4 22,644

71 KNNR 2/105/9

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty 
krzyżowo zbrojone t 0,268

72 KNNR 2/102/6 (1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych 
betonowych lub żelbetowych, płyta trybun m2 147,151

73 KNNR 2/107/9

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyta trybun, beton
C20/25 m3 38,650

74 KNNR 2/105/9

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty 
krzyżowo zbrojone t 2,324

75 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą, beton 
C20/25 m2 16,982

76 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany
pompą, beton C20/25. Pogrubienie do 20 cm m2 12 16,982

77 KNNR 2/105/6

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

t 0,226
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1.7 Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian
78 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 989,136
79 KNR 14/2010/8 (2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101. Płyta 
gipsowa NIDA SONIC lub równoważna, wypełnienie wełna mineralna  gr 60 mm m2 69,550

80 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 1 058,686
81 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 906,296

82 KNR 202/1505/3

Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 989,136

83 KNR 12/829/7

Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana. Płytka PARADYŻ VIVIAN 
25x40 cm lub równoważna m2 82,840
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1.8 Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów
84 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany. Płyta gipsowa NIDA SONIC
lub równoważna, wypełnienie wełna mineralna  gr 60 mm m2 619,460

85 KNR 202/803/6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III m2 147,150
86 NNRNKB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2 147,150
87 KNR 202/2009/4

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku m2 147,150

88 KNR 14/2010/3 (2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101. 
Wypełnienie wełna mineralna gr 10 cm. Sufit z systemu ściennego. Rozstaw profili 
sciennych co 30 cm.

m2 15,785
89 KNR 202/815/1

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa m2 15,785
90 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami akrykowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne m2 782,395

91 KNR 202/1505/4

Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
dodatek za każde następne malowanie m2 782,395
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1.9 Posadzki parter
92 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 5˙m2 - system ICOPAL lub równoważny m2 482,425

93 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, styropian EPS100-038 gr 10 cm m2 482,425

94 KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm m2 457,700
95 KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm 
ponad 25˙mm. Pogrubienie do 60 mm. m2 3,5 457,700

96 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową m2 457,700

97 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża m2 145,700

98 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda kombinowana m2 145,700

99 KNR 12/1120/6

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana m 100,380

100 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

101 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
102 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 312,000
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1.10 Posadzki piętro
103 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa, styropian EPS100-038 gr 5 cm m2 25,100

104 KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm m2 25,100
105 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 25,100

106 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową m2 25,100

107 KNR 12/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża m2 25,100

108 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda kombinowana m2 25,100

109 KNR 12/1120/6

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana m 23,100

110 NNRNKB 202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2 m2 106,752

111 KNR 202/1112/3

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe, 
wymagania wg projektu m2 106,752

112 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 106,752
113 KNR 202/1113/7

Listwy przyścienne PCW zgrzewane m 19,350
114 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm. Płytki gres QZ/ NOVA GALA 30x30 cm lub 
równoważna (tylko dostawa płytek, zaprawy klejowej i zaprawy do fugowania) m2 21,155

115 ORGB 202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych. Płytki gres QZ/ 
NOVA GALA 30x30 cm lub równoważna (tylko dostawa płytek, zaprawy klejowej i 
zaprawy do fugowania) m 12,303

116 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, 
wypełnienie szkło akrylowe lub szyba klejona. mb 35,210
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1.11 Stolarka okienna i drzwiowa
117 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 2,700
118 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych m 1,500
119 KNR 401/354/12

Ostrożne wykucie z muru, podokienników PCV m 1,500
120 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 8,100

121 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 58,890

122 KNR 19/1024/10 (2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, naświetle EI60 m2 15,120
123 KNR 401/321/1

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 25,000
124 KW 1/101/1

Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm mb 60,900
125 KNR 401/321/2

Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV 
białych mb 60,900

126 KNR 401/318/2

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

127 KNR 202/1017/2

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

128 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 12,000

129 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 10,620

130 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, EI60 m2 5,270

131 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Siatka zabezpieczająca na okna i drzwi. Siatka ochronna na 
okna i drzwi 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 59,340
132 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Doposażenie okien w siłowniki z napędem elektrycznym i 
czujnik wiatru. Długość wysuwu siłownika 40 cm. kpl 11,000
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1.12 Elewacja
133 KNR 202/902/1

Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie),
ręcznie m2 5,664

134 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 607,853

135 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 3 039,265

136 KNR 17/2609/6

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

m2 656,780
137 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 21,835

138 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 25,590

139 KNR 17/2609/7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ościeżach m2 47,425

140 KNR 17/2609/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 172,940
141 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy 
cokołowej mb 96,140

142 KNR 17/929/1

Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa m2 704,205
143 KNR 202/921/2

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian m2 79,136
144 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 577,644

145 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 47,425

146 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę m2 625,069
147 KNRW 202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor 
wg elewacji m2 625,069

148 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż zegara ściennego. Średnica  ca 100 cm kpl 1,000
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1.13 Utwardzenia i tereny zielone
149 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 118,425

150 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 118,425

151 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 113,60

152 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 118,425

153 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy, pogrubienie do 15 cm m2 12 118,425

154 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 118,425

155 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 31,000
156 KNR 221/401/4

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

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 620,000
157 KNR 202/107/3

Analogia. Ściany z bloczków UNI SPLIT grubość 25˙cm, na zaprawie do cegieł 
licowych w kolorze jasny brąz m2 4,000

158 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 21,527

159 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy, pogrubienie do 60 cm m2 57 21,527

160 KNR 221/604/3

Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy 
kostki betonowej gr 60 mm oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 8x30 cm 
w kolorze jasny brąz

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 43,680
161 KNR 11/322/3

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60˙mm " na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - podest w kolorze jasny brąz m2 21,527
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2 Wyposażenie

2.1 Siatkówka
162 KNR 201/307/2

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

163 KNR 202/203/2

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

164 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 2,000
165 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 1,000
166 Kalkulacja indywidualna

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i 
podstawką do pisania kpl 1,000
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2.2 Koszykówka
167 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja do koszykówki stała, mocowanie bezpośrednio na
ścianie. 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
168 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja do koszykówki składana na ścianę, 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 1,000
169 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 1,000
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2.3 Piłka ręczna
170 KNR 201/307/2

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

171 KNR 202/203/2

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

172 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
173 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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2.4 Kotara grodząca
174 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Kotara grodząca "siatka" o wymiarach 13,0 x 6,2 m. 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 1,000
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2.5 Drabinki gimnastyczne
175 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż: Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 250 cm – 
pojedyncza. Wspornik montażowy drabinki do ściany L= 250 mm kpl 14,000
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2.6 Tablica wyników
176 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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2.7 Wyposażenie szatni
177 Kalkulacja własna

Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych
na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami. mb 17,000
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2.8 Wyposażenie magazynu sprzętu sportowego
178 Kalkulacja własna

Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki (1 kpl na parę słupków) kpl 1,000
179 Kalkulacja własna

Wieszak na siatkę (do siatkówki lub tenisa) kpl 1,000
180 Kalkulacja własna

Stojak na piłki stacjonarny H= 140 cm, L=140 cm,  B =40 cm kpl 1,000
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3 Instalacje sanitarne

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

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

szt 2,000
182 KNR 401/323/4 (1)

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

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
budynków, Dn 50˙mm m 30,000

184 KNR 215/403/4 (1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
budynków, Dn 40˙mm m 20,000

185 KNR 215/403/3 (2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
budynków, Dn 32˙mm m 50,000

186 KNR 215/403/3 (1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach
budynków, Dn 25˙mm m 32,000

187 KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm m2 14,758

188 KNR 712/201/4 (1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba olejna m2 14,758

189 KNR 215/404/2

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach 
niemieszkalnych m 132,000

190 KNNR 4/404/1

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 16 mm m 50,000
191 KNNR 4/404/1

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 20 mm m 5,000
192 KNNR 4/404/3

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 25 mm m 20,000
193 KNNR 4/404/3 (1)

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 32 mm m 90,000
194 KNRW 215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, 
dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych m 165,000

195 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 9,000

196 KNR 215/416/1

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,60 m kpl 1,000
197 KNR 215/416/1

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,80 m kpl 4,000
198 KNR 215/416/1

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,12 m kpl 2,000
199 KNR 215/416/1

Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,20 m kpl 2,000
200 KNR 31/208/1 (1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm szt 9,000
201 KNR 215/424/1

Dostawa i montaż. Zespół grzewczy LEO KMFB 45 + EU4 Flowair o mocy 36,60 
kW z regulatoraem temperatury kpl 2,000

202 KNR 215/424/1

Dostawa i montaż. Zespół grzewczy LEO FL50 Flowair o mocy 16,00 kW z 
regulatoraem temperatury kpl 2,000

203 KNR 215/415/3

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

Zawór regulacyjno-pomiarowy STAD dn 20 mm szt 2,000
205 KNR 215/415/3

Zawory dwudrogowy dn 25 z podłączeniem szt 2,000
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206 KNR 215/415/2

Zawory dwudrogowy dn 20 z podłączeniem szt 2,000
207 KNRW 215/411/4 (3)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙32˙mm szt 4,000
208 KNRW 215/411/3 (3)

Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi˙25˙mm szt 4,000
209 KNRW 215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm szt 8,000
210 KNR 31/218/5

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba 
instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 13,000

211 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 50,000

212 KNR 34/107/5

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

213 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 25 mm m 52,000

214 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 140,000

215 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 40 mm m 20,000

216 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 50 mm m 30,000
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3.2 Rozdzielacz C.O. w sali
217 KNR 215/509/1

Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150˙mm m 3,000
218 KNR 712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, rurociągi, Fi˙58-219˙mm m2 0,942

219 KNR 712/201/5 (1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙58-219˙mm, 
farba olejna m2 0,942

220 KNR 215/507/1

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego Reflex N100 lub równoważne szt 1,000
221 KNR 215/507/1

Naczynie przeponowe Reflex DD12 lub równoważne szt 1,000
222 KNRW 215/411/2 (1)

Złącze samoodcinajace Reflex SU R1" szt 1,000
223 KNR 215/414/4

Analogia. Sprzęgło hydrauliczne wartownik MH 65 Meibes szt 1,000
224 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
225 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz 
obiegowe do wody gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 25 1-6 Wilo

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

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz 
obiegowe do wody gorącej, masa 0.05˙t. Pompa TOP-S 25/10 Wilo

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

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz 
obiegowe do wody gorącej, masa 0.05˙t. Pompa cyrkulacyjna StarZ 20/4 Wilo

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
228 KNR 35/217/7 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙75˙mm, zawór kulowy szt 2,000

229 KNR 35/217/7 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy szt 4,000

230 KNR 35/217/5 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 10,000

231 KNR 35/217/4 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy szt 2,000

232 KNR 35/217/2 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 2,000

233 KNR 35/216/4

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

234 KNR 35/216/2

Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawor bezpieczenstwa SYR Dn˙25˙mm szt 1,000
235 KNR 35/215/11

Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn˙15˙mm szt 5,000
236 KNR 215/415/3

Zawory trójdrogowy dn 25 z siłownikiem szt 1,000
237 KNR 35/217/7 (2)

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

238 KNR 35/217/5 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór zwrotny szt 3,000
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239 KNR 35/217/2 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙15˙mm, zawór zwrotny szt 1,000

240 KNR 35/216/14

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,000
241 KNR 35/216/12

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 2,000
242 KNR 35/216/9

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 1,000
243 KNR 35/217/4 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór antyskażeniowy dn 25 szt 1,000

244 KNR 35/216/8

Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 6,000
245 KNR 35/215/9

Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 6,000
246 KNR 35/216/7

Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 9,000
247 KNR 215/121/2

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200˙dm3. Zasobnik CWU 
SG(S) poj 200 l z grzałką elektryczną f. Galmet lub równoważny kpl 1,000
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3.3 Rozdzielacz C.O. w kotłowni
248 Kalkulacja własna

Włączenie się w istniejący rozdzielacz kpl 1,000
249 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Wymiennik płytowy o mocy 120 kW kpl 1,000
250 KNR 35/217/7 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙65˙mm, zawór kulowy szt 1,000

251 KNR 35/217/7 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙65˙mm, zawór zwrotny szt 1,000

252 KNR 35/216/2

Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawor bezpieczenstwa SYR Dn˙25˙mm szt 1,000
253 KNR 35/216/14

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙65˙mm szt 1,000
254 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz 
obiegowe do wody gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 50 1-9 Wilo

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
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3.4 Sieć preizolowana
255 KNR 201/202/2

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III m3 58,500

256 KNRW 218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 3,900
257 KNRW 220/501/2

Montaż rur preizolowanych o średnicy 65 mm Flexalen wraz z kształtkami m 130,000
258 KNRW 218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w 
gr. rury m3 2,457

259 KNRW 218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie 
piasku na górę rury m3 11,700

260 KNR 201/320/2

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem 
nawierzchni m3 40,425

261 Kalkulacja własna

Wejście z rurami preizolowanymi do kotłowni wraz robotami naprawczymi po 
montażu rur kpl 1,000
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3.5 Instalacja wentylacji
262 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 4,710
263 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 2,512
264 KNR 217/138/5 (2)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 8,000
265 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż. Nawietrzak podokienny SMAY 2 szt 3,000
266 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 5,000
267 KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o 
średnicach otworów ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg. Wentylator dachowy 
RF/4 -125 z regulatorem REB

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000
268 KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o 
średnicach otworów ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg. Wentylator dachowy 
na podstawie dachowej FDS 355/400 z regulatorem obrotów

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000
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3.6 Instalacja wodociągowa
269 KNR 401/333/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 
ścian 1/2 cegły szt 20,000

270 KNR 401/333/9

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

271 KNRG 215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami m 80,000
272 KNRG 215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami m 15,000
273 KNRG 215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami m 10,000
274 KNRG 215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami m 25,000
275 KNRG 215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm szt 26,000
276 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 80,000

277 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 20 mm m 15,000

278 KNR 34/107/5

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 10,000

279 KNR 34/107/6

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po 
montażu rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 25,000

280 KNRW 215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm szt 4,000
281 KNRW 215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób 
niepełnosprawnych. szt 1,000

282 KNRW 215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt 5,000
283 KNRW 215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża szt 1,000
284 KNRW 215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm m 130,000

285 KNRW 215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 130,000
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3.7 Instalacja hydrantowa
286 KNRW 215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 15,000

287 KNR 215/104/3

Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25˙mm m 1,500

288 KNR 712/201/4 (1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba olejna m2 0,059

289 KNR 712/209/4 (1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 
57˙mm, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 0,059

290 KNR 215/107/3

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, 
baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙25˙mm szt 1,000

291 Kalkulacja własna

Montaż. Hydrant wewnętrzny DN25, zawieszany z wężem półsztywnym ze 
skrzynką kpl 1,000

292 KNR 215/110/1

Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 
65˙mm m 16,500

293 KNRW 215/132/7 (3)

Zawory zwrotne antyskażeniowy, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙25˙mm szt 1,000

294 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa W300/W100/ dn25 kpl 1,000
295 KNR 35/113/5 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, 
montaż zaworów Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 2,000
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3.8 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna
296 KNRW 215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙160˙mm m 30,000

297 KNRW 215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 30,000

298 KNRW 215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 10,000

299 KNRW 215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 10,000

300 KNRW 215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 13,0
301 KNRW 215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 4,0
302 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 2,000
303 KNRW 215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt 6,000
304 KNRW 215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 2,000
305 KNRW 215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl 4,000
306 KNRW 215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA kpl 4,000
307 KNRW 215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" , standard KOŁO NOVA kpl 3,000
308 KNRW 215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym , standard KOŁO NOVA kpl 1,0
309 KNRW 215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla 
niepełnosprawnych kpl 1,0

310 KNRW 215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych kpl 1,0
311 KW 1/101/1

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 
(przy umywalce, przy misce ustępowej) kpl 1,0

312 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż zasłonek prysznicowych kpl 4,000
313 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż przegrody prysznicowej z HPL m2 6,000
314 KNRW 215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy dla osób niepełnosprawnych wraz z zasłonką prysznicową kpl 1,000
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3.9 Kanalizacja deszczowa
315 KNR 218/613/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m szt 1,000

316 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

317 KNRW 218/517/2

Analogia. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne fi 425  mm,  właz żeliwny typu 
lekkiego, ze studzienką osadnikową 50 cm poniżej wlotu szt 6,000

318 KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,15, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III m3 83,200

319 KNNR 4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 10,400
320 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm. Obsypanie 
rury fi 200 m3 20,800

321 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie 
pisku na rury m3 31,200

322 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 20,800

323 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 85,000
324 KNNR 4/1308/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm m 45,700
325 KNR 215/215/3

Montaż osadników podrynnowych żeliwnych na rurach spustowych, żeliwo szare, 
chwytacz napływów dachowych LLS 150 szt 8,000

326 Kalkulacja własna

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację kpl 1,000
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3.10 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
327 KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,15, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III m3 4,950

328 KNNR 4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 0,660
329 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie 
rury fi 160 m3 0,990

330 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie 
pisku na rury m3 1,980

331 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 1,320

332 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 11,000
333 KNRW 218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - Właz żeliwny typ 
ciężki + rura teleskopowa szt 1,000

334 Kalkulacja własna

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację kpl 1,000
335 Kalkulacja własna

Opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej ponoszona przez wykonawcę 
działającego w imieniu inwestora kpl 1,000
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3.11 Przyłącze wodociągowe
336 KNR 201/202/2

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III m3 81,000

337 KNRW 218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 5,400
338 KNRW 218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm m 90,000
339 KNRW 218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w 
gr. rury m3 3,402

340 KNRW 218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie 
piasku na górę rury m3 16,200

341 KNR 201/320/2

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem 
nawierzchni m3 55,998

342 KNR 218/901/1

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociąg Fi˙90˙mm szt 1,000
343 KNR 218/909/5

Zasuwy żeliwne kielichowe owalne z obudową i skrzynką uliczną, Fi˙50˙mm szt 1,000
344 KNR 215/108/2

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000
345 KNRI 15/111/3

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 50 mm szt 1,000
346 KNRW 215/132/7 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙50˙mm szt 2,000

347 KNRW 215/132/7 (3)

Zawory zwrotne antyskażeniowy, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙50˙mm szt 1,000

348 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 90,000
349 KNRW 215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm. m 90,000

350 KNRW 215/128/2

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 1,000
351 Kalkulacja własna

Opłata przyłączeniowa do sieci wodociągowej ponoszona przez wykonawcę 
działającego w imieniu inwestora kpl 1,000
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4 Instalacje elektryczne i niskoprądowe

4.1 Instalacje elektryczne
352 KNR 508/502/1

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl 70,000
353 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 28,000

354 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
355 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 12,000
356 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 5,000
357 KNR 508/504/5

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

358 KNR 508/504/5

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy 
kierunkowe wewnetrzne szt 3,000

359 KNR 508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy 
zwykłe, przykręcane końcowe. Oprawa downlight 2x18W IP44. szt 12,000

360 KNR 508/301/8

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do 
konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów 
mechanicznie szt 14,000

361 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 14,000

362 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 6,000

363 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

364 KNR 508/307/3

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 
podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 6,000

365 KNR 508/309/3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 
2P+Z, w puszkach szt 11,000

366 KNR 508/309/6

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 
2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 3,000

367 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 850,000

368 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

369 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 1 100,000
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370 KNR 508/209/2 (5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny 
przekrój żył do 7.5˙mm2. YDY 5x2,5 mm2 m 100,000

371 KNR 508/209/2 (5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny 
przekrój żył do 7.5˙mm2. YDY 5x10 mm2 wraz z wuzpełnieniem tynku i 
malowaniem (zasilanie z RG szkoły) m 50,000

372 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 21,000
373 KNNR 5/1301/2

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

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

375 KNNR 5/1303/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny pomiar 20,000

376 KNNR 5/1303/3

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

377 KNNR 5/1304/1

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

378 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 21,000

379 Kalkulacja własna

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

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

Dostawa i montaż tablicy TS kpl 1,000
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4.2 Instalacja dzwonkowa
382 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

383 KNRW 508/403/2

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

384 KNRW 508/803/1

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

385 KNR 40312050500

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

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

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

Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 42,000
389 KNR 508/607/2

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt 
Fi˙8˙mm, wciagany do rur m 42,000

390 KNR 508/9907/5 (1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem 
podłoża, skrzynka kontrolna do elewacji szt 6,000

391 KNR 508/604/3

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach 
płaski, pokrycie dachu papą na betonie m 40,000

392 KNR 508/604/5

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach 
stromy, pokrycie dachu - dachówką lub eternitem m 155,000

393 KNR 508/622/1

Montaż typowych iglic, iglica kominowa szt 3,000
394 KNR 508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych szt 23,000

395 KNR 508/611/1

Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii 
I-II m 105,000

396 KNR 508/617/1

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, 
uziemienie z bednarki 120˙mm2 szt 6,000

397 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 6,000

398 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 6,000

399 Kalkulacja własna

Włączenie w istniejący system instalacji kpl 2,000
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Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.4 Instalacja głośnikowa
400 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

401 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

402 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód głośnikowy SPC 525 m 200,000
403 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
404 KNR 506/204/3

Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz miksujący PLE2A120EU lub 
równoważny

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

Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz końcowy PLE1P240EU lub równoważny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000
406 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
407 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
408 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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Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4.5 Instalacja strukturalna
409 KNNR 5/308/1

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

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

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 3,000

412 KNNR 5/302/5

Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 3,000
413 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

414 KNNR 5/201/1

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

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

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

417 KNR AL-01 0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej linia 3,000
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Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

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 nad salą

1.4 Pokrycie dachowe nad zapleczem i na daszkach

1.5 Ściany

1.6 Stropy i schody

1.7 Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

1.8 Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

1.9 Posadzki parter

1.10 Posadzki piętro

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa

1.12 Elewacja

1.13 Utwardzenia i tereny zielone

2 Wyposażenie
2.1 Siatkówka

2.2 Koszykówka

2.3 Piłka ręczna

2.4 Kotara grodząca

2.5 Drabinki gimnastyczne

2.6 Tablica wyników

2.7 Wyposażenie szatni

2.8 Wyposażenie magazynu sprzętu sportowego

3 Instalacje sanitarne
3.1 Instalacja C.O.

3.2 Rozdzielacz C.O. w sali

3.3 Rozdzielacz C.O. w kotłowni

3.4 Sieć preizolowana

3.5 Instalacja wentylacji

3.6 Instalacja wodociągowa

3.7 Instalacja hydrantowa

3.8 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

3.9 Kanalizacja deszczowa

3.10 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

3.11 Przyłącze wodociągowe

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 5-27 

6. Charakterystyka energetyczna budynku                 str. nr 28-39 

7. Rysunki techniczne:                                                str. nr 39-53 

1. Rzut fundamentów                                          
2. Rzut parteru                                          
3. Rzut parteru pietra                                          
4. Rzut konstrukcji trybun i stropodachu 
5. Rzut konstrukcji dachu 
6. Rzut połaci dachu 
7. Rzut przekrój A - A 
8. Rzut przekrój B - B 
9. Rzut przekrój C - C 
10. Elewacje 
11. Schemat wentylacji podłogi sportowej 
12. Boisko do koszykówki 
13. Boisko do siatkówki 
14. Boisko do piłki ręcznej 
15. Zestawienie stolarki 

 
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 rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej 

w Mieszkowie realizowanego w ramach zadania budżetowego „Projekt budowy Sali 
gimnastycznej przy szkole w Mieszkowie”, adres: Mieszków, dz. Nr 228/5, 63-200 
Jarocin. 

2. Zagospodarowanie istniejące – działka zabudowana budynkiem szkoły . 
3. Proste warunki gruntowe. 
4. Poziom wód gruntowych poniżej  poziomu posadowienia fundamentów.                                                   
5. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego – istniejącym przyłączem do sieci 

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

elektroenergetycznej 
9. Odprowadzenie wód opadowych – istniejącym przyłączem do sieci kanalizacji 

deszczowej 
10. Projektowana inwestycja nie koliduje z sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej. 
11. Działka i istniejące obiekty  nie podlegają ochronie konserwatorskiej, a także nie 

podlega ochronie w ramach sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terenów..  
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                                                  12 284,40 m2     

- powierzchnia zabudowy istniejącej                             1 095,00 m2     

- powierzchnia zabudowy projektowanej                          540,60 m2     

- tereny utwardzone istniejące                                         395,00 m2     

- tereny utwardzone projektowane                                   130,00 m2     

- tereny zielone                                                            10 123,40 m2     

- powierzchnia biologicznie czynna                                          82% 

- intensywność zabudowy                                                         13% 

 
 
II 
WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
 
1... Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki 

Morskiej  
 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463) ustalono: 

  a/ proste warunki gruntowe   
b)jednorodne grunty w warstwach równoległych do powierzchni, 
c)zwierciadło wody w poniżej posadowienia fundamentów budynku 
d)brak innych niekorzystnych warunków geologicznych 
e)ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajów w 

próbnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania się sąsiednich 
obiektów i zwierciadła wód gruntowych 

2...Na podstawie powyższych ustaleń teren zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej.  

UWAGA! 
  Jeżeli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe 

będą inne od założonych należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.  
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III 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE 
POWIERZCHNI 

 
1... Przedmiotem  opracowania jest  projekt rozbudowy z przebudową Szkoły 
Podstawowej w Mieszkowie realizowanego w ramach zadania budżetowego „Projekt 
budowy Sali gimnastycznej przy szkole w Mieszkowie”, w zakresie: 
- budowy Sali sportowe wraz z częścią socjalną połączoną funkcjonalnie z istniejącym 
budynkiem szkoły 
 
2...Zestawienie powierzchni: 
  - powierzchnia zabudowy                                     540,60 m2 
   
          - powierzchnia użytkowa                                      548,30 m2 
 
         - kubatura                                                              4 467,00 m3 

           
         - ilość kondygnacji                                                                2 

 
 
3…Zestawienie wymiarów gabarytowych: 
  - długość                                        39,23 m 
  - szerokość                              13,78 m 
  - wysokość max                      12,04m 
  - wysokość max do okapu                     7,22 m 
 
4…Zestawienie powierzchni użytkowej pokazano na rysunkach 
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IV 
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI 
I ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
  Na podstawie dokonanych oględzin ustalono, że istniejący budynek wykonany 

jest w technologii murowanej . 
- 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 0,8m 
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 stropodachu żelbetowa w dobrym stanie technicznym , 
- Pokrycie dachowe papy na lepiku w dobrym stanie technicznym. 
- Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa PCV  - w  dobrym stanie 

technicznym 
                                              
 
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.  
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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 pustaków ceramicznych 

gr. 25,0cm na zaprawie cementowo wapiennej, ocieplone od zewnątrz 

styropianem EPS70-40 gr. 14,0cm. 

c) Ściany wewnętrzne – z pustaków ceramicznych gr. 25,0cm i 12,0cm 

murowanych na zaprawie cementowo wapiennej. 

d) Kotara grodząca - Kotara grodząca "siatka" o wymiarach6 x 13 m - 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. 

 

3. SŁUPY / TRZPIENIE ŻELBETOWE 

a) Słup S1 – 45,0x25,0cm, z betonu C16/20, zbrojony podłużne 18ø20, 

strzemiona podwójne ø6 co 16,0cm. 

b) Trzpienie S2 – 64x25cm, z betonu C16/20, zbrojone podłużnie 6ø16, 

strzemiona ø6 co 15,0cm 

c) Trzpienie S3 – 25x25cm, z betonu C16/20, zbrojone podłużnie 4ø14, 

strzemiona ø6 co 14,0cm 
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4. NADPROŻA - WIEŃCE 
a) Nadproża prefabrykowane – nadproża prefabrykowane z belek L19, 

b) Nadproża żelbetowe WN1 – 24x30cm, z betonu C16/20, zbrojone dołem 3 

ø12, góra 3 ø 12, strzemiona ø6 co  16,0cm w strefie nadokiennej i co 

25,0cm na pozostałym odcinku 

c) Nadproża żelbetowe WN2 – 24x30cm, z betonu C16/20, zbrojone dołem 3 

ø16, góra 3 ø 12, strzemiona ø6 co  15,0cm 

d) Nadproża żelbetowe WN3 – 24x30cm, z betonu C16/20, zbrojone dołem 3 

ø12, góra 3 ø 12, strzemiona ø6 co  15,0cm w strefie nadokiennej i co 

25,0cm na pozostałym odcinku 

 

5. KONSTRUKCJA DACHU 

a) Dach nad salą – konstrukcja z drewna klejonego GL24, układ ramowy o 

przekroju 240x800mm z poprzeczką 140x240mm oparty na słupach S1 na 

złącza zgodnie z projektem dostawcy konstrukcji. 

Pomiędzy ramami nośnymi mocowane płatwie z drewna klejonego GL24 o 

przekroju 220x240mm . 

 

b) Dach nad częścią parterową – wykonany jako żelbetowy prefabrykowany typu 

Terowa 4.0/1. 

 

c) Zadaszeni nad wejściem do sali – wykonane jako płyta żelbetowa gr.18 - 20cm 

zakotwiona w wieńcu WN, zbrojona dołem i góra siatką z prętów średnicy 

12mm o oczkach 15x15cm. 

 

6. POKRYCIE DACHU 

a) Pokrycie nad salą gimnastyczna – dachówka ceramiczna Marsylka  

b) Pokrycie nad częścią boczną i zadaszeniami – papa termozgrzewalna 

szybki syntany SBS 
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7. 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 

 

8. TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 

a) tynki ścian zewnętrznych – tynk cienkowarstwowy typu baranek o 

uziarnieniu 2,0mm. 

b) Wstawki międzyokienne oraz przy drzwiowe, cokół – z płytki klinkierowej 

mrozoodpornej w kolorze BRĄZOWYM . 

 
9. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

a) tynki ścian wewnętrznych – tynk cementowo wapienny. Ściana szczytowa 

w osi nr 6, powyżej drabinek, od wysokości ca 2,85m obłożona płytami Nida 

Sonic na ruszcie stalowym z wypełnieniem przestrzeni wełna mineralną gr. 

40mm – godnie z wytycznymi NIDA GIPS. 

b) Okładziny pomieszczeń szatni  – z płytek ceramicznych do wysokości 

2,0m. 

a. nasiąkliwość wodna min.15%, 
b. wytrzymałość na zginanie min.15 MPa, 
c. odporne na pęknięcia włoskowate, 
d. współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min.<9, 
e. odporność na działanie środków domowego użytku GA, 
f. odporność na plamienie min. 5 klasa. 

c) 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 z płyt kartonowo gipsowych Nida SONIC 
b) Nad zapleczem – sufit podwieszany z płyt kartonowo gipsowych na ruszcie 

stalowym. 
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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. 
 
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 
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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) 
 
 

b) Zaplecze i korytarze – płytki gresowe o parametrach: 
 

 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 
 Nasiąkliwość wodna %   PN-EN ISO 10545-3  E<=0,5 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa   PN-EN ISO 10545-4  min.35 

 Siła łamiąca N   PN-EN ISO 10545-4  <7,5 mm min 750 N 
>7,5 mm min 1300 N 

 Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC    PN-EN ISO 10545-8  <9 
 Mrozoodporność   PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporne 

 Odporność na ścieranie wgłębne mm3   PN-EN ISO 10545-6  max 175 
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130  NPD,R9,R10,R11,R12 

 Odporność na czynniki chemiczne: 
 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu 

 b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu 

a)PN-EN ISO 10545-13 
b)PN-EN ISO 10545-13 

ULA , ULB 
 UHA , UHB 

 Odporność na działanie środków domowego użytku wg. met. badań min UB  
 Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5  
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c) trybuny – 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 

 
 
12. MALOWANIE 

a) elewacja zewnętrzna – farba silikatowa w kolorze: 
• elewacja kolor NCS S100-N 
• elewacja części parterowej NCS S1005 - Y20R 
• płytka klinkierowa w kolorze brązowym 

b) ściany wewnętrzne – farba lateksowa  
c) sufity – malowane farbami akrylowymi w kolorze białym 
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13. 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) 
e) stropodach – styropian jednostronnie laminowany papą gr. 30-40cm 

(λ=0,36W/mK) 
 
14. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

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

 
15. 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 -  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. 

 
16. 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. 
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17.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  

 
 
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. 
 
 
18.SCHEMATY STATYCZNE / WYNIKI OBLICZEŃ 

• Płatwie dachowe – belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta 
• Ramy nośne – swobodnie oparte na słupach żelbetowych; 
• Słupy żelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych 
• Nadproża belka jednoprzęsłowa  

 
Wyniki obliczeń statycznych 

• Poz.1.1 – płatew dachowa 220x240mm drewno GL24 
• Poz.1.2 – płatew dachowa 140x240mm drewno GL24 
• Poz.1.2 – rama nośna 240x800m drewno GL24 
• S1 – słup żelbetowy 45x25cm 
• S2 – trzpień żelbetowy 64x25cm 
• S3 – trzpień żelbetowy 25x25cm 
• WN1 – wieniec żelbetowy 24x30cm 
• WN2 – wieniec żelbetowy 24x30cm 
• WN3 – wieniec żelbetowy 40x30cm 
• Poz.F.1.1 – ława żelbetowa a =60,0cm 
• Poz.F.1.2 – ława żelbetowa a =100,0cm 
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• Poz.F.1.3 – ława żelbetowa a = 50,0 cm 
• Poz.F.1.5 – stopa żelbetowa 130x220 cm 
• Poz.F.1.5 – stopa żelbetowa 130x320 cm 

 
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 
 
 
 
V 
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
1...Emisja zanieczyszczeń - brak 
2...Wytwarzanie odpadów stałych – brak 
3...Emisja hałasu, wibracji i promieniowania – oddziaływanie zostaje na podobnym 

poziomie. 
4...Wpływ obiektu na istniejący drzewostan – bez zmian.  
5…Wpływ obiektu na istniejąca faunę – 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 
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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 dwukondygnacyjny połączony funkcjonalnie z istniejącym 
budynkiem szkolnym. 
Powierzchnia wewnętrzna budynku projektowanego wynosi 597,0 m2 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

Pracownia Projektowa KOWALSKI mgr inż. Krzysztof Kowalski                                                                                                                                                                                                 20 

 
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 może ćwiczyć max 1 klasa szkolna 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 Razem w obrębie parteru: 25 uczniów  

 
-         trybuny dla 98 osób, 
-         pokój nauczycielski dla 2 nauczycieli 
 ----------------------------------------------------------------------- 
 Razem w obrębie pietra: 100 osób. 
 
W normalnych warunkach na Sali przebywać będzie jedna klasa 

szkolna + nauczyciel Wf. Podczas meczów max w budynku 
może przebywać ok. 110 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. 
 
7 Podział obiektu na strefy pożarowe; 

 
Budynki stanowią jedną strefę pożarową o powierzchni 
wewnętrznej =  597,0 m2 – dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej nie 

jest przekroczona. 
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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 „C”.  

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

- główna konstrukcja nośna      - R 60 
- konstrukcja dachu                 - R30 
- stropy        - REI 60, 
- ściany zewnętrzne      - EI 30(o <-> i), 
- ściany wewnętrzne      - EI15 
- przekrycie dachu                - RE15 
- ściany oddzielenia przeciwpożarowego   - REI 120, 
- drzwi przeciwpożarowe                - EI 60, 
 
 

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

 
Z pomieszczenia Sali zaprojektowano trzy wyjścia ewakuacyjne – jedno 

bezpośredni z Sali gimnastyczne na zewnątrz budynku, drugie poprzez 
komunikację ogólną również na zewnątrz budynku oraz trzecie wyjście do budynku 
szkolnego będącego odrębną strefą pożarową. 

 
Trybuny – zaprojektowano dwa rzędy trybun o 7 rzędach siedzeń. Trybuny 

przyścienne – lewa przeznaczona dla 9 osób w rzędzie, prawa dla 6 osób w 
rzędzie – łącznie trybuny dla 105 osób. Szerokość stopnia wynosi 85,0cm, 
szerokość przejścia pomiędzy rzędami trybun 120cm. Ewakuacja z trybun prowadzi 
wewnętrzną klatką schodową o szerokości biegu w świetle 120cm oraz 
bezpośrednio na zewnątrz poprzez wyjściami prowadzącymi z parteru. 
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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 wewnętrzny hydrant  przeciwpożarowy 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 10 dm3/s. 

Ta ilość wody powinna być zapewniona poprzez  zewnętrzną sieć 
wodociągową wyposażoną w 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 24,0 x 11,0 przystosowana jest do rozgrywek  

w takich dyscyplinach jak: koszykówka i siatkówka. 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. 

 
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. 
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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: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

OBIEKT:        Rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w  
                              Mieszkowie realizowanego w ramach zadania  
                              budżetowego „Projekt budowy Sali  
                              gimnastycznej przy szkole w Mieszkowie” 
 
ADRES:          Mieszków, dz. Nr 228/5, 63-200 Jarocin. 
 

          INWESTOR:        Gmina Jarocin 
                                               63-200 Jarocin.  Al. Niepodległości 10-12 

 
 
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) rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Mieszkowie realizowanego w 
ramach zadania budżetowego „Projekt budowy Sali gimnastycznej przy 
szkole w Mieszkowie”, 

 
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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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

OBIEKT:        Rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w  
                              Mieszkowie realizowanego w ramach zadania  
                              budżetowego „Projekt budowy Sali  
                              gimnastycznej przy szkole w Mieszkowie” 
 
ADRES:          Mieszków, dz. Nr 228/5, 63-200 Jarocin. 
 

          INWESTOR:        Gmina Jarocin 
                                               63-200 Jarocin.  Al. Niepodległości 10-12 

 
 
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 

rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w Mieszkowie realizowanego w ramach 

zadania budżetowego „Projekt budowy Sali gimnastycznej przy szkole w 

Mieszkowie”, została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

OPRACOWAŁ: 
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mgr inż. Krzysztof KOWALSKI lp. zawartość

Gmina Jarocin 1. Strona tytułowa
63-200 Jarocin 63-200 Jarocin 2. Opis techniczny
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PROJEKT ELEKTRYCZNY

GRUDZIEŃ

autorzy projektu
instalacje elektryczne

mgr inż.  ANDRZEJ LISON                                                
Upr. nr WBP/BN/10.9/44/78

63-200 Jarocin,

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

MIESZKOWIE

 Mieszków Dz. Nr 228/5

mailto:ppkowalski@o2.pl


INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY 

Rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w Mieszkowie 
realizowanego w ramach zadania budżetowego „Projekt budowy Sali 

gimnastycznej przy szkole w Mieszkowie” 

Dz. Nr 228/5,– obręb mmieszków  

 

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 przylegającymi pomieszczeniami szkoły podstawowej w Mieszkowie.  

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 wykonać nową tablicę rozdzielczą zgodnie ze schematem. 
Tablice należy zabudować pod tynkiem, oraz zasilić z RG istniejącego budynku kablem 
YKY 5x10mm2 układanym pod tynkiem. W Rozdzielni Głównej RG należy zabudować 
dodatkowe pole odpływowe w postaci rozłącznika bezpiecznikowego 3 x gG 35A.  

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

 Przy wpinaniu obwodów pod zabezpieczenia w tablicy TR, 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. Należy zamontować we wskazanych miejscach gniazda 
bryzgoszczelne 230V/IP44 np. w sanitariatach. Zwraca się szczególną uwagę na 
konieczność odsunięcia gniazd w sanitariatach na odległość 60 cm od najbliższego 
źródła wody bieżącej (umywalki, prysznice). 

W tablicy sterującej TS należy umieścić przyciski umożliwiające sterowanie: 

- tablice z koszem do gry – 2 szt. 

- kotary przesuwne – 1 szt.  

- urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne  

- okna uchylne 

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

Projektuje się instalację teletechniczną w postaci rozdzielczej szafy teletechnicznej np. 
10U Szafka wisząca 600x420x520H prod. S-Cabling Leszno. Do projektowanej szafy 
teletechnicznej należy doprowadzić sygnał z pracowni informatycznej istniejącego 
budynku zlokalizowanej na 1 piętrze. Rozlokowanie elementów instalacji 
teletechnicznej pokazano na rysunku. Całość instalacji należy wykonać skrętką 
komputerową kat. 5e. Szafę teletechniczną należy doposażyć: 

- listwa zasilająca 7 portowa – 1 szt.  
- półki – szt. 2 
- panel komputerowy 24 portowy RJ45 5e – 1 szt.  
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port + 4 Combo Gb/SFP (DGS-1210-24) -
1 szt. 
 

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 obiekcie należy wykonać instalację odgromową. Wartość uziemienia 
instalacji odgromowej powinna być mniejsza od 10 Oma.  
      Instalację na dachu i zwody pionowe należy wykonać drutem stalowym 
ocynkowanym Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach dystansowych. 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.  
 
Należy wykonać główną szynę wyrównawczą GZU w tablicy TR.  
Szynę GZU rozdzielni TR należy uziemić możliwie na najkrótszym odcinku 
przewodem(LgY) lub bednarką (FeZn), poprzez podłączenie szyny do uziomu 
naturalnego lub uziomu otokowego.  
Do Szyny GZU należy przyłączyć wszystkie metalowe konstrukcje, rury, umywalki, 
grzejniki, obudowy urządzeń, kanały wentylacyjne, metalowe rury instalacji 
wodno/kanalizacyjnej, drabina na dach, przewody PE obiektu, itp.  
W rozdzielnicy RG  projektuje się  I i II stopień ochrony przepięciowej przy  
zastosowaniu ograniczników przepięciowych. Należy zastosować ograniczniki przepięć 
typ. B+C. 
 
 

8. OBLICZENIA  
  

8.1. Obliczenie prądu oraz spadku napięcia na wlz. 

Pi=21,5kW 

Kz=0,81 

Pz=17,4kW 

Jb= P / (√3*Un *cos F) 

Jb = 17400 / (√3*400*0,9) 

Jb= 27,9A 

Dobrano kable zasilające od Rozdzielni Głównej RG (zabezpieczenie bezpiecznikowe 
3xWT00 gG 35A) do nowoprojektowanej tablicy TR  -  YKY 5 x 10mm2 w izolacji PVC  
o Idd=46A (odcinek ok.  l=40m).  

8.2. Sprawdzenie warunków poprawnego doboru zabezpieczenia: 

Ib ≤ In ≤ Iz              -             27,9A ≤ 35A ≤ 46A 

1,6 In ≤ 1,45 Iz         -             56A ≤ 66,7A 

Zabezpieczenia dobrano poprawnie. 

Gdzie: 

Ib – prąd obliczeniowy zabezpieczanego obwodu, 

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, 

Iż – obciążalność prądowa długotrwała kabla.  
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8.3. Spadki napięcia na wlz zasilającym: 

Spadek napięcia na wlz YKY 5 x 10 mm2  zasilającego TR sali sportowej: 

ΔU=(√3*Ib *l*cos F*100) / (ℓ * Un * s) [%] 

ΔU=(√3*27,8*40*0,9*100) / (58 * 400 * 10) [%] 

ΔU=173343/232000 [%] 

ΔU-WLZ= 0,74[%] 

Norma PN-IEC60364-5-52 dopuszcza spadek napięcia do 4% pomiędzy punktem 
przyłączenia a urządzeniem odbiorczym: ΔU%DOP.=4% 
ΔU% < ΔU%DOP. 

 

Warunek spełniony. 
 

9. 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 – rozbudowy z przebudową Szkoły 

Podstawowej w Mieszkowie realizowanego w ramach zadania budżetowego „Projekt 

budowy Sali gimnastycznej przy szkole w Mieszkowie”,, została opracowana  

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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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, wod-kan, 

p.poż. w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mieszkowie. 
 

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., wod-kan dla 
inwestycji polegającej na: budowie Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mieszkowie.  
 

2 Opis projektowanych rozwiązań  
 
2.1 Wentylacja sali 
W celu dostarczenia do sali sportowej powietrza świeżego projektuje się instalację wentylacji nawiewno-
wywiewnej poprzez dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne KMFB45M firmy Flowair oraz dwa wentylatory 
wywiewne dachowe DVSI Sileo 400DV firmy Systemair.  
Rozprowadzenie instalacji czynnika grzewczego od projektowanego rozdzielacza w pomieszczeniu 
magazynowy sprzętu sportowego projektuje się po ścianie wewnętrznej Sali oraz wzdłuż konstrukcji dachu. 
Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu równoważącego STAD z nastawą wstępną. 
Odpowietrzenie instalacji za pomocą automatycznych odpowietrzników montowanych przy urządzeniu.  
 
2.2 Ogrzewanie 
Źródłem ciepła będzie istniejąca kotłownia na paliwo stałe. Parametry czynnika grzewczego dla instalacji 
grzejnikowej 70/50OC. Sala sportowa ogrzewana będzie powietrzem z aparatów grzewczo-wentylacyjnych 
zawieszonych pod stropem oraz na ścianie sali. Pozostałe pomieszczenia, gdzie jest wymagana wyższa 
temperatura ogrzewa się grzejnikami stalowymi firmy VNH typ V. Instalację grzejnikową i zasilanie 
rozprowadzić pod posadzką.  
 
2.2.1 Ogrzewanie grzejnikowe 

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie 
grzejnikowe wodne. Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza c.o. do odbiorników projektuje się w warstwie 
izolacji termicznej posadzki. Podłączenia do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych, podejścia do 
grzejników od dołu. Grzejniki przyjęto stalowe, płytowe typu V firmy VNH. Każdy grzejnik posiada możliwość 
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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.  
 
2.2.2 Ogrzewanie powietrzne 

Salę sportowa ogrzewa się poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne FL50 firmy Flowair, które zamontowane 
zostaną pod stropem Sali oraz KMFB45M zamontowane na ścianie budynku. 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. 
 
2.2.3 Izolacja termiczna 
Instalację grzejnikową podposadzkową należy izolować otuliną firmy THERMAFLEX typ ThermaEco FRZ 
bądź inną o podobnych parametrach technicznych, instalację zasilającą nagrzewnicę powietrza 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. 
 
2.2.4 Instalacja c.o. zewnętrzna 

Aby zasilić w ciepło proj. salę sportową należy z istniejącej kotłowni pobudować sieć cieplną. Ciepłociąg 
układany będzie w wykopie otwartym. Stosuje się rury preizolowane DN65 typu Flexalen 600 firmy 
Thermaflex. Sieć cieplna jest prowadzona w terenie o małej gęstości uzbrojenia podziemnego. Rzędną osi 
rurociągu dobrać tak, aby zachować przykrycie ziemią ok. 0,8–1,0 m. Rurociągi układać na podsypce 
żwirowo-piaskowej o grubości minimum 10 cm. Po ułożeniu rur preizolowanych, obsypać je mieszanką 
żwirowo-piaskową na wysokość co najmniej 10 cm ponad rury. 

 
2.2.5 Próby i rozruch instalacji. 
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 
dostarczonych na plac budowy. 
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. 
 
2.3 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Sala zasilana będzie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze 
wodociągowe (wg odrębnego opracowania).  
Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.  
 
Odbiorniki  Liczba  Normatywny wypływ 

wody zimnej qn    
Normatywny wypływ 
wody ciepłej qn 

Równoważnik 
odpływu AWs  

Umywalka  5 0,07 0,07 0,5 
Pisuar 1 0,3 - 0,5 
Miska ustęp.  4 0,13 - 2,5 
Natrysk 5 0,15 0,15 1,0 
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Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqn cw = 1,1 dm3/s.  
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqn zw = 1,92 dm3/s.  
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn  = Σqn zw + Σqn cw = 3,02 dm3/s.  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru:  
gdy Σqn  < 20 dm3/s  
 qo = 0,682×(Σqn  )0,45 - 0,14 [dm3/s]  
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 0,98 [dm3/s]  
Przepływ obliczeniowy p.poż. na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 1,0 [dm3/s]  
Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobniku cwu SG(S)200 firmy Galmet o pojemności 200 litrów. 
Podgrzewacz zamontowany zostanie w pomieszczeniu magazynowym sprzętu sportowego. Instalację wody 
zimnej i ciepłej rozprowadzono w posadzce, w bruzdach ściennych. Baterie do umywalek, zlewozmywaków 
np. typu Clivia firmy CosmoLine. Przy podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montować 
kształtkę tzw. nypel łącznikowy ∅ 15 mm, a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe ∅ 15 
mm. Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm poduszki 
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PCW 
większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.  
Średnice projektowanych przewodów dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w 
poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości 
przepływu w rurach wielowarstwowych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne 
odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.  
 
2.3.1 Izolacja 

Przewody c.w., a wody zimnej przed podgrzewaniem się wody. W przypadku przewodów układanych pod 
tynkiem oraz w posadzce, izolacja pełni również funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne 
przewodów. Instalację należy izolować otuliną firmy THERMAFLEX typ ThermaEco FRZ bądź inną 
o podobnych parametrach technicznych. 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. 
 
2.3.2 Próby i odbiór instalacji 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  
- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  
- prawidłowości wykonania połączeń,  
- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną przez filtry 
oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia 
roboczego.  
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montować 
dopiero po przepłukaniu instalacji.  
 
2.4 Kanalizacja sanitarna 
Ścieki socjalno – bytowe z sali odprowadzane będą do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Na wyjściu z 
budynku projektuje się studzienkę rewizyjna. Instalację podposadzkową należy wykonać na podsypce 
piaskowej grubości min.10 cm. Grubość obsypki - 15 cm ponad górną powierzchnię przewodu. Na 
zakończeniach przewodów odpływowych należy montować piony odpowietrzające z wywiewkami 
wyprowadzonymi ponad połać dachową. Przybory i wpusty podłogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie 
zaproponowano armaturę np. firmy CosmoLine. U nasady pionów montować rewizje.  
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Piony kanalizacyjne prowadzone są w ściennych bruzdach. Podejścia do przyborów prowadzone są także w 
bruzdach ściennych lub bezpośrednio z posadzki. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i 
kształtek kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego produkcji "Wavin Metalplast Buk". W 
kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem 
stabilizującym. Do montażu kanałów biegnących w gruncie pod posadzkami przyziemia należy użyć rur i 
kształtek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomarańczowego, stosowanych do budowy kanałów 
zewnętrznych.  
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy fundamentowe) 
wykonać w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. 
 
2.5 Instalacja p.poż. hydrantowa  
W obiekcie zaprojektowano hydrant pożarowy DN 25 mm zlokalizowany 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). Hydrant DN25 umieszczony będzie w specjalnej 
szafce wnękowej, zamykanej na zamek patentowy. 
Szafka hydrantowa DN25 wyposażona zostanie 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; Na włączeniu 
instalacji p.poż. w instalację wodociągową wody użytkowej zamontować dwa zawory odcinające DN25 oraz 
zawór zwrotny antyskażeniowy DN25 typu EA. Na instalacji wody użytkowej zamontować zawór 
pierwszeństwa VV300/VV100 DN25 firmy Honeywell. Raz w roku należy przeprowadzić płukanie hydrantów 
(sprawdzenie ich sprawności działania). Mocowanie rurociągów za pomocą typowych uchwytów.  
 

3 Materiał, wykonanie instalacji 
 
3.1 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. 
 

3.2 Instalacje rurowe wody zimnej, p.poż. i ciepłej 
Instalację wewnętrzną wody użytkowej należy wykonać z rur tworzywowych np. BOR plus PP z wkładką 
aluminiową (rur stabi). Połączenia za pomocą zgrzewania i złączek. Połączenia z armaturą za pomocą 
kształtek przejściowych z gwintem. Rury użyte do budowy instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty lub 
certyfikaty.Do odcinania przepływu wody na rurociągach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, 
gwintowane, ćwierćobrotowe. Przy podejściach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montować 
kształtkę tzw. nypel łącznikowy ∅ 15 mm a przy płuczkach ustępowych odpowiednie zawory kątowe ∅ 15 
mm. Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych z PCW o średnicy o jeden wymiar większej od 
zewnętrznej średnicy rurociągu. 
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Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody. 
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. 

 
3.3 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.  
 

4 Wytyczne branżowe 
 
4.1 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 
 
4.2 Elektryczne 
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
 

5 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:  
 
 

 
5.1 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 w Mieszkowie sporządzony 
został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.    
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Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2014-02-24 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej w Mieszkowie

Budowa: 63-200 Jarocin, Mieszków, działka nr 228/5

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: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej w Mieszkowie

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:

Pow. zabudowy + 30% 39,30*14,475*0,30*1,3 221,858325

RAZEM: 221,858325 m3 221,858

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. (5,185+4,235*4+12,64+5,185+4,235*4+4,105+4,27+12,06
5)*(0,60+0,80)*0,80

86,609600

Ława F1.2. (4,105+4,27)*(1,0+0,80)*0,80 12,060000

Ława F1.3. (10,44*3+6,295+8,135+4,48+7,18+3,355)*(0,50+0,80)*0,8 63,195600

Stopa F1.4. (1,30+0,8)*(2,20+0,8)*0,80*11 55,440000

Stopa F1.5. (1,30+0,8)*(3,20+0,8)*0,80 6,720000

Poszerzenie pod komin (0,30*1,75+0,70*0,50+1,26*0,68)*0,80 1,385440

Ławy pod schody 0,50*2,55*0,80 1,020000

0,50*2,50*0,80 1,000000

0,35*1,35*0,80 0,378000

RAZEM: 227,808640 m3 227,809

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. (5,185+4,235*4+12,64+5,185+4,235*4+4,105+4,27+12,06
5)*0,60*0,10

4,639800

Ława F1.2. (4,105+4,27)*1,0*0,10 0,837500

Ława F1.3. (10,44*3+6,295+8,135+4,48+7,18+3,355)*0,50*0,10 3,038250

Stopa F1.4. 1,30*2,20*0,10*11 3,146000

Stopa F1.5. 1,30*3,20*0,10 0,416000

Poszerzenie pod komin (0,30*1,75+0,70*0,50+1,26*0,68)*0,10 0,173180

Ławy pod schody 0,50*2,55*0,10 0,127500

0,50*2,50*0,10 0,125000

0,35*1,35*0,10 0,047250

RAZEM: 12,550480 m3 12,550

4 KNR 202/202/1 
(2)

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

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (5,185+4,235*4+12,64+5,185+4,235*4+4,105+4,27+12,06
5)*0,60*0,40

18,559200

Ława F1.3. (10,44*3+6,295+8,135+4,48+7,18+3,355)*0,50*0,40 12,153000

Poszerzenie pod komin (0,30*1,75+0,70*0,50+1,26*0,68)*0,40 0,692720

Ławy pod schody 0,50*2,55*0,40 0,510000

0,50*2,50*0,40 0,500000

0,35*1,35*0,40 0,189000

RAZEM: 32,603920 m3 32,604
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5 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. (4,105+4,27)*1,0*0,40 3,350000

RAZEM: 3,350000 m3 3,350

6 KNR 202/204/1 
(2)

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

Wyliczenie ilości robót:

Stopa F1.4. 1,30*2,20*0,40*11 12,584000

Stopa F1.5. 1,30*3,20*0,40 1,664000

RAZEM: 14,248000 m3 14,248

7 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. 511,29*0,001 0,511290

Ława F1.2. 111,53*0,001 0,111530

Ława F1.3. 328,91*0,001 0,328910

RAZEM: 0,951730 t 0,952

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

Wyliczenie ilości robót:

Stopa F1.4. 1289,2*0,001 1,289200

Stopa F1.5. 65,7*0,001 0,065700

RAZEM: 1,354900 t 1,355

9 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. (5,185+4,235*4+12,64+5,185+4,235*4+4,105+4,27+12,06
5)*0,40*2

61,864000

Ława F1.2. (4,105+4,27)*0,40*2 6,700000

Ława F1.3. (10,44*3+6,295+8,135+4,48+7,18+3,355)*0,40*2 48,612000

Stopa F1.4. (1,30*2+2,20*2)*0,40*11 30,800000

Stopa F1.5. (1,30*2+3,20*2)*0,40 3,600000

Poszerzenie pod komin (0,30+1,75+0,70*2+0,50+1,26+0,68*2)*0,40*2 5,256000

Ławy pod schody (0,50+2,55*2)*0,40 2,240000

(0,50+2,50*2)*0,40 2,200000

(0,35+1,35*2)*0,40 1,220000

RAZEM: 162,492000 m2 162,492

10 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:

162,492 162,492000

RAZEM: 162,492000 m2 162,492
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11 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. (5,185+4,235*4+12,64+5,185+4,235*4+4,105+4,27+12,06
5)*0,60

46,398000

Ława F1.2. (4,105+4,27)*1,0 8,375000

Ława F1.3. (10,44*3+6,295+8,135+4,48+7,18+3,355)*0,50 30,382500

Stopa F1.4. 1,30*2,20*11 31,460000

Stopa F1.5. 1,30*3,20 4,160000

Poszerzenie pod komin 0,30*1,75+0,70*0,50+1,26*0,68 1,731800

Ławy pod schody 0,50*2,55 1,275000

0,50*2,50 1,250000

0,35*1,35 0,472500

RAZEM: 125,504800 m2 125,505

12 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:

125,505 125,505000

RAZEM: 125,505000 m2 125,505

13 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława F1.1. (5,185+4,235*4+12,64+5,185+4,235*4+4,105+4,27+12,06
5)*0,50

38,665000

Ława F1.2. (4,105+4,27)*0,50 4,187500

Ława F1.3. (10,44*3+6,295+8,135+4,48+7,18+3,355)*0,50 30,382500

Stopa F1.4. 1,30*0,50*11 7,150000

Stopa F1.5. 1,30*0,50 0,650000

Poszerzenie pod komin 0,30*1,75+0,70*0,50+1,26*0,68 1,731800

Ławy pod schody 0,50*2,55 1,275000

0,50*2,50 1,250000

0,33*1,35 0,445500

RAZEM: 85,737300 m2 85,737

14 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne (5,085*4+5,435+4,045*2+3,60+5,435+5,085*4+5,055+5,62
+13,0+5,62+5,055)*0,85*0,25

20,737875

Ściany wewnętrzne (10,75*3+6,02+8,43+5,02+7,43+3,40)*0,85*0,25 13,291875

poszerzenia pod komin 0,43*0,50*0,85 0,182750

1,26*0,31*0,85 0,332010

0,43*1,26*0,85 0,460530

Pod schody 2,62*0,25*0,85 0,556750

2,68*0,25*0,85 0,569500

1,41*0,25*0,85 0,299625

RAZEM: 36,430915 m3 36,431
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15 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii˙II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie - rapówka 
pod izolację

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne (5,085*4+5,435+4,045*2+3,60+5,435+5,085*4+5,055+5,62
+13,0+5,62+5,055)*0,85*2

165,903000

Ściany wewnętrzne (10,75*3+6,02+8,43+5,02+7,43+3,40)*0,85*2 106,335000

poszerzenia pod komin (0,43+0,50*2)*0,85 1,215500

(1,26+0,31)*0,85 1,334500

(0,43+1,26*2)*0,85 2,507500

Pod schody (2,62*2+0,25)*0,85 4,666500

(2,68*2+0,25)*0,85 4,768500

(1,41*2+0,25)*0,85 2,609500

RAZEM: 289,340000 m2 289,340

16 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:

289,340 289,340000

RAZEM: 289,340000 m2 289,340

17 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:

289,340 289,340000

RAZEM: 289,340000 m2 289,340

18 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne (5,085*4+5,435+4,045*2+3,60+5,435+5,085*4+5,055+5,62
+13,0+5,62+5,055)*0,33

32,204700

Ściany wewnętrzne (10,75*3+6,02+8,43+5,02+7,43+3,40)*0,33 20,641500

poszerzenia pod komin 0,43*0,50 0,215000

1,26*0,31 0,390600

0,43*1,26 0,541800

Pod schody 2,62*0,33 0,864600

2,68*0,33 0,884400

1,41*0,33 0,465300

RAZEM: 56,207900 m2 56,208

19 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 zewnętrzne (5,085*4+5,435+4,045*2+3,60+5,435+5,085*4+5,055+5,62
+13,0+5,62+5,055+0,25+0,45*10+0,64*2)*0,85

88,077000

RAZEM: 88,077000 m2 88,077



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

strona nr: 6

Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.2 Element Podłoża

20 KNR 
202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podkład pod posadzki

24,0*13,0*0,15 46,800000

2,30*10,75*0,15 3,708750

3,02*10,75*0,15 4,869750

2,0*6,02*0,15 1,806000

3,07*8,43*0,30-0,43*1,26*0,15 7,682760

3,49*5,03*0,30-0,31*1,26*0,15 5,207820

5,02*5,94*0,30-0,35*1,41*0,15 8,871615

2,0*3,40*0,15 1,020000

3,15*7,43*0,15 3,510675

Obsypanie ław

Ława F1.1. (5,185+4,235*4+12,64+5,185+4,235*4+4,105+4,27+12,06
5)*0,80*0,55

34,025200

Ława F1.2. (4,105+4,27)*0,80*0,80 5,360000

Ława F1.3. (10,44*3+6,295+8,135+4,48+7,18+3,355)*0,80*0,55 26,736600

Stopa F1.4. (0,8*2,20+0,8*(1,30+0,8))*0,55*11 20,812000

Stopa F1.5. (1,30+0,8)*0,8*0,55+3,20*0,80*0,55 2,332000

RAZEM: 172,743170 m3 172,743

21 KNR 
202/1101/1 (1)

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

Wyliczenie ilości robót:

Podkład pod posadzki 24,0*13,0*0,15 46,800000

2,30*10,75*0,15 3,708750

3,02*10,75*0,15 4,869750

2,0*6,02*0,15 1,806000

3,07*8,43*0,30-0,43*1,26*0,15 7,682760

3,49*5,03*0,30-0,31*1,26*0,15 5,207820

5,02*5,94*0,30-0,35*1,41*0,15 8,871615

2,0*3,40*0,15 1,020000

3,15*7,43*0,15 3,510675

RAZEM: 83,477370 m3 83,477
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1.3 Element Konstrukcja i pokrycie dachowe nad salą

22 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż elementów z drewna klejonego GL24 wraz z okuciami, zabezpieczone do NRO, 
pokryte na zewnątrz lakierem bezbarwnym

Wyliczenie ilości robót:

Dźwigary 0,24*0,80*8,75*2*5 16,800000

Płatwie 0,22*0,24*5,30*7*2*4+0,14*0,24*5,30*2*2*4 18,520320

0,22*0,24*5,41*7*2*2+0,14*0,24*5,41*2*2*2 9,452352

Krokiew koszowa 0,16*0,26*6,10*2*2 1,015040

Krokiew 0,22*0,24*4,20*2 0,443520

0,16*0,20*2,80*2*2 0,358400

0,16*0,20*1,70*2*2 0,217600

Lizeny 0,10*0,24*6,20*10 1,488000

0,10*0,24*3,20 0,076800

Murłata 0,12*0,12*6,0*2 0,172800

Jetka 0,14*0,24*6,90*5 1,159200

RAZEM: 49,704032 m3 49,704

23 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, membrana o wysokiej 
paroprzepuszczalności >1400 g/m2/24 h

Wyliczenie ilości robót:

33,60*8,50*2 571,200000

RAZEM: 571,200000 m2 571,200

24 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 6x4 (wysokość x szerokość) (rozstaw co 80 cm) cm i 
łat 4x6 cm

Wyliczenie ilości robót:

571,200 571,200000

RAZEM: 571,200000 m2 571,200

25 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat. Dachówka zakładkowa 
Marsylka czerwona z powłoką angoba

Wyliczenie ilości robót:

571,200 571,200000

RAZEM: 571,200000 m2 571,200

26 KNRAT 9/104/1 Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

27,61+6,10*4 52,010000

RAZEM: 52,010000 m 52,010

27 KNR 15/517/4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

Wyliczenie ilości robót:

52,010 52,010000

RAZEM: 52,010000 m 52,010

28 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa, gr 25 cm, lambda 0,036 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

(5,25*2+5,0)*32,83 508,865000

RAZEM: 508,865000 m2 508,865

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

Wyliczenie ilości robót:

508,865 508,865000

RAZEM: 508,865000 m2 508,865
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30 KNRW 
202/522/2 (2)

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

Wyliczenie ilości robót:

36,61*2+6,0*2 85,220000

RAZEM: 85,220000 m 85,220

31 NNRNKB 
202/541/2

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

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka okapowa (33,61*2+6,0*2)*0,30 23,766000

RAZEM: 23,766000 m2 23,766

32 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy 
tytanowo-cynkowej szt 8,000

33 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙15˙cm szt 8,000

34 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

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

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

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

37 KNR 215/215/3 Montaż nowych czyszczaków żeliwnych na rurach spustowych szt 8,000
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1.4 Element Pokrycie dachowe nad zapleczem i na daszkach

38 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 30 do 40 cm laminowanych 
jednostronnie papą , poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju to systemów dociepleniowych

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad zapleczem sanitarnym 5,89*13,66 80,457400

RAZEM: 80,457400 m2 80,457

39 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm laminowanych jednostronnie papą
, poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju to systemów dociepleniowych

Wyliczenie ilości robót:

Zadaszenie nad drzwiami 7,53*1,85 13,930500

4,71*1,85 8,713500

RAZEM: 22,644000 m2 22,644

40 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 na wspornikach co 1,0 m - belka na okapie do 
mocowania rynny

Wyliczenie ilości robót:

Murłata 0,14*0,14*13,66 0,267736

Słupki 0,16*0,14*0,14*14 0,043904

RAZEM: 0,311640 m3 0,312

41 KNRW 
202/504/2

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

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad zapleczem sanitarnym 80,457 80,457000

Zadaszenie nad drzwiami 7,53*1,85 13,930500

4,71*1,85 8,713500

RAZEM: 103,101000 m2 103,101

42 NNRNKB 
202/541/2

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

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka okapowa 13,66*0,30 4,098000

Obróbka attykowa 5,76*0,55 3,168000

Wokoł komina (0,43*2+1,38*2+0,15*4)*0,30*2 2,532000

Wokoł komina (0,43*2+0,62*2+0,15*4)*0,30 0,810000

Na połączeniu dach - ściana (5,89+13,66)*0,30 5,865000

Daszek nad wejściem - krawędzie 
okapowe

(7,53+1,85*2+4,71+1,85*2)*0,30 5,892000

Daszek nad wejściem - połączenie dach 
- ściana

(7,53+4,71)*0,30 3,672000

RAZEM: 26,037000 m2 26,037

43 KNR Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4˙m m 3,000

44 KNRW 
202/522/2 (2)

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

Wyliczenie ilości robót:

13,660+4,71+7,53 25,900000

RAZEM: 25,900000 m 25,900

45 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy 
tytanowo-cynkowej szt 3,000

46 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙15˙cm szt 6,000

47 KNRW 
202/529/1 (2)

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

Wyliczenie ilości robót:

4,250+1,85*2+3,0*2 13,950000

RAZEM: 13,950000 m 13,950

48 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej , Fi˙12cm szt 8,000

49 KNR 215/211/1 Montaż nowych rur deszczowych żeliwnych szt 1,000
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50 KNR 215/215/3 Montaż nowych czyszczaków żeliwnych na rurach spustowych szt 1,000
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1.5 Element Ściany

51 Kalkulacja 
własna

Rozebranie ocieplenia ścian z płyt stryopianowych wraz z wartwą fakturową.

Wyliczenie ilości robót:

10,0*3,95 39,500000

RAZEM: 39,500000 m2 39,500

52 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,42*0,80*1,70 0,571200

RAZEM: 0,571200 m3 0,571

53 KNR 904/103/4 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, ściany wysokości do 
4,5˙m, U˙220 grubości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Część niska (13,5+5,37+3,39+7,43+5,37+5,37)*3,18 128,567400

minus otwory -0,9*0,9*5-1,8*2,8-1,5*3,10-0,9*2,0*4 -20,940000

Część wyższa (5,05+5,08*4+5,185)*2*(5,55-0,25*2+0,80) 357,493500

13,50*(6,40-0,25*2+0,80)+(13,5+7,56)/2*2,08 112,352400

13,50*(3,45-0,25)+(13,5+7,56)/2*2,08 65,102400

minus otwory -0,9*0,9*5-2,70*0,9-3,60*1,40*10-3,6*1,40*3-2,4*1,4-1,8*3,
1

-80,940000

(2,81+11,0+2,81)*3,18-0,9*2,0 51,051600

10,75*2,72 29,240000

10,75*1,0 10,750000

5,77*3,6*0,50 10,386000

RAZEM: 663,063300 m2 663,063

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

Wyliczenie ilości robót:

14*4,60 64,400000

RAZEM: 64,400000 m 64,400

55 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0˙cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki działowe (2,65+1,81)*3,47 15,476200

(5,50+2,75)*3,26 26,895000

-0,9*2,0 -1,800000

Obmurówka kominów (1,26*2+0,20)*3,47+(1,38*2+0,20*2)*1,13 13,009200

(1,26+0,20)*3,47+(1,38*2+0,20*2)*1,13 8,637000

(0,50+0,20)*3,47+(0,62*2+0,20*2)*1,13 4,282200

RAZEM: 66,499600 m2 66,500

56 KNR 904/111/1 
(2)

Ścianki działowe, grubości 6,5˙cm (1/4 cegły) z cegieł pełnych lub dziurawek, cegła dziurawka

Wyliczenie ilości robót:

(1,36*4+2,02*2)*3,47-0,8*2,0*4 26,495600

RAZEM: 26,495600 m2 26,496

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

Wyliczenie ilości robót:

0,55*1,50*2 1,650000

0,55*0,72 0,396000

RAZEM: 2,046000 m2 2,046

58 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż nasad obotowych na przewody wentylacyjne

szt 12,000
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59 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:

10+1+1+10+3 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

60 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:

2+1+6 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

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

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*6 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

62 KNR 20/269/6 
(1)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4˙m w deskowaniu , stosunek obwód/przekrój: do 16˙m/m2, wariant 
1, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,45*0,25*6,70*10 7,537500

RAZEM: 7,537500 m3 7,538

63 KNR 20/269/6 
(1)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4˙m w deskowaniu , stosunek obwód/przekrój: do 16˙m/m2, wariant 
1, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

S2 0,64*0,25*9,58*2 3,065600

S3 0,25*0,24*4,33*5 1,299000

RAZEM: 4,364600 m3 4,365

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

Wyliczenie ilości robót:

S1 (18*6,70*2,47+42*(1,2*2)*0,222)*0,001*10 3,202596

S2 (6*9,58*1,58+64*1,78*0,222)*0,001*2 0,232217

S3 (4*4,35*1,58+32*1,2*0,222)*0,001*5 0,180084

RAZEM: 3,614897 t 3,615

65 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. WN1 0,25*0,30*109,50 8,212500

Poz. WN2 0,25*0,30*12,00 0,900000

Poz. WN3 0,25*0,30*154,40 11,580000

RAZEM: 20,692500 m3 20,693

66 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Poz.2.3 0,25*0,65*13,50 2,193750

RAZEM: 2,193750 m3 2,194

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

Wyliczenie ilości robót:

Poz. WN1 674,8*0,001 0,674800

Poz. WN2 106,18*0,001 0,106180

Poz. WN3 985,81*0,001 0,985810

Poz.2.3 (13,5*12*1,58+1,85*3*3*1,58+1,05*3*2*1,58+90*1,6*2*0,3
95)*0,001

0,405981

RAZEM: 2,172771 t 2,173



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

strona nr: 13

Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.6 Element Stropy i schody

68 KNR 
202/9908/2

(WaCeTOB 6/92) Stropy gęstożebrowe prefabrykowane "Teriva", stropy z belkami 
prefabrykowanymi. Strop TERIVA 4,0/1

Wyliczenie ilości robót:

69,87 69,870000

RAZEM: 69,870000 m2 69,870

69 KNR 202/216/2 
(2)

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

Wyliczenie ilości robót:

Zadaszenia nad wejściami 1,85*4,71 8,713500

1,85*7,53 13,930500

RAZEM: 22,644000 m2 22,644

70 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą, beton 
C16/20. Pogrubienie do 19 cm.

Wyliczenie ilości robót:

22,644 22,644000

RAZEM: 22,644000 m2 22,644

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

Wyliczenie ilości robót:

Zadaszenia nad wejściami 11,84*22,644*0,001 0,268105

RAZEM: 0,268105 t 0,268

72 KNNR 2/102/6 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
płyta trybun

Wyliczenie ilości robót:

Trzybuny (4,30+1,20+5,50)*7,30+2,35*13,50-2,81*3,35-1,4*1,08 101,099500

(4,30+1,20+5,50)*0,45*8 39,600000

0,16*1,20*14+(0,28*0,32+0,28*0,16)*2*14 6,451200

RAZEM: 147,150700 m2 147,151

73 KNNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyta trybun, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Poz.2.1 Płyta trybun (2,35+7,30+0,80)*(5,50+1,20+4,30)*0,18 20,691000

(5,50+1,20+4,30)*0,85*0,45*0,5*8 16,830000

0,28*0,16*1,20*3*7 1,128960

RAZEM: 38,649960 m3 38,650

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

Wyliczenie ilości robót:

Poz.2.1. płyta trybun 17,76*((4,30+1,20+5,50)*7,30+2,35*13,50-2,81*3,35-1,4*1
,08)*0,001

1,795527

(5,5+1,20+4,30)*5*0,888*7*0,001+75*1,60*0,222*0,001*7 0,528360

RAZEM: 2,323887 t 2,324

75 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Poz.2.2. Schody 1,4*1,35+1,5*2,8+1,4*2,43+2,0*2,8+1,4*1,35 16,982000

RAZEM: 16,982000 m2 16,982

76 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą, beton 
C20/25. Pogrubienie do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

16,982 16,982000

RAZEM: 16,982000 m2 16,982
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77 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

Wyliczenie ilości robót:

13,32*16,982*0,001 0,226200

RAZEM: 0,226200 t 0,226
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1.7 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

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

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom. 1.1 Komunikacja + kl. schodowa (5,37+2,0+3,41+3,94+2,22)*3,25+9,08*6,40+2,80*3,60+3,9
4*3,60+6,02*(3,6+0,45)/2+0,25*4*3,25

152,871500

Pom. 1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych (3,16*2+1,97*2)*3,25 33,345000

Pom. 1.3 Szatnia damska (3,15*2+5,34*2)*3,25 55,185000

Pom. 1.4 Umywalnia damska (3,07*2+4,16*2+1,42*4)*3,25 65,455000

Pom. 1.5 Szatnia męska (5,03*2+3,49*2)*3,25 55,380000

Pom. 1.6.Umywalnia męska (3,07*2+4,15*2+1,42*4)*3,25 65,390000

Pom. 1.7 Magazyn sprzętu 10,75*2,85+10,75*1,25+3,02*(2,85+1,25)/2*2 56,457000

Pom. 1.8 Sala sportowa 24,0*6,40*2+13,0*6,40+(13,0+5,20)/2*2,25 410,875000

Piętro

Pom. 2.1 Komunikacja + kl. schodowa 7,5*2,78+(7,5+3,5)/2*2,9+(5,01+1,50)/2*2,56+2,87*3,14 54,144600

Pom. 2.2 Pokój nauczyciela WF (2,75*2+5,38*2)*3,05 49,593000

Pom. 2.3 Trybuny 6,0*(5,54+8,70)/2+5,50*3,14 59,990000

minus -69,550 -69,550000

RAZEM: 989,136100 m2 989,136

79 KNR 14/2010/8 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101. Płyta gipsowa NIDA SONIC lub równoważna, 
wypełnienie wełna mineralna  gr 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

13,0*3,60 46,800000

(13,0+5,20)/2*2,50 22,750000

RAZEM: 69,550000 m2 69,550

80 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

989,136+69,550 1 058,686000

RAZEM: 1 058,686000 m2 1 058,686

81 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:

; 989,136 989,136000

minus płytki -82,840 -82,840000

RAZEM: 906,296000 m2 906,296

82 KNR 
202/1505/3

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

Wyliczenie ilości robót:

989,136 989,136000

RAZEM: 989,136000 m2 989,136

83 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana. Płytka PARADYŻ VIVIAN 25x40 cm lub 
równoważna

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych (3,16*2+1,97*2)*2,0-0,9*2,0 18,720000

Pom. 1.4 Umywalnia damska (3,07*2+4,16*2+1,42*4)*2,0-0,8*2,0*2*2-0,9*2,0 32,080000

Pom. 1.6.Umywalnia męska (3,07*2+4,15*2+1,42*4)*2,0-0,8*2,0*2*2-0,9*2,0 32,040000

RAZEM: 82,840000 m2 82,840
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1.8 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

84 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszany. Płyta gipsowa NIDA SONIC lub równoważna, wypełnienie wełna 
mineralna  gr 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

Sala 18,80*32,95 619,460000

RAZEM: 619,460000 m2 619,460

85 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.1 Komunikacja + kl. schodowa 19,97+2,8*1,50+1,40*1,60+1,40*3,10+2,80*2,0+1,40*1,72
+2,43*2,80

45,562000

Pom. 1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,20 6,200000

Pom. 1.3 Szatnia damska 16,60 16,600000

Pom. 1.4 Umywalnia damska 12,30 12,300000

Pom. 1.5 Szatnia męska 17,10 17,100000

Pom. 1.6.Umywalnia męska 12,30 12,300000

Pom. 1.7 Magazyn sprzętu 10,75*3,45 37,087500

RAZEM: 147,149500 m2 147,150

86 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

147,150 147,150000

RAZEM: 147,150000 m2 147,150

87 KNR 
202/2009/4

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

147,150 147,150000

RAZEM: 147,150000 m2 147,150

88 KNR 14/2010/3 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101. Wypełnienie wełna mineralna gr 10 cm. Sufit z 
systemu ściennego. Rozstaw profili sciennych co 30 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Nad pokojem nauczycieli WF 2,87*5,50 15,785000

RAZEM: 15,785000 m2 15,785

89 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

15,785 15,785000

RAZEM: 15,785000 m2 15,785

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

Wyliczenie ilości robót:

619,460+147,150+15,785 782,395000

RAZEM: 782,395000 m2 782,395

91 KNR 
202/1505/4

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

Wyliczenie ilości robót:

782,395 782,395000

RAZEM: 782,395000 m2 782,395
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1.9 Element Posadzki parter

92 ORGB 
202/618/3

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

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.1 Komunikacja + kl. schodowa 48,70 48,700000

Pom. 1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,20 6,200000

Pom. 1.3 Szatnia damska 16,60 16,600000

Pom. 1.4 Umywalnia damska 12,30 12,300000

Pom. 1.5 Szatnia męska 17,10 17,100000

Pom. 1.6.Umywalnia męska 12,30 12,300000

Pom. 1.7 Magazyn sprzętu 32,50 32,500000

Pom. 1 8 Sala gimnastyczna 312,00 312,000000

Pod trybuną 2,30*10,75 24,725000

RAZEM: 482,425000 m2 482,425

93 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa, styropian EPS100-038 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.1 Komunikacja + kl. schodowa 48,70 48,700000

Pom. 1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,20 6,200000

Pom. 1.3 Szatnia damska 16,60 16,600000

Pom. 1.4 Umywalnia damska 12,30 12,300000

Pom. 1.5 Szatnia męska 17,10 17,100000

Pom. 1.6.Umywalnia męska 12,30 12,300000

Pom. 1.7 Magazyn sprzętu 32,50 32,500000

Pom. 1 8 Sala gimnastyczna 312,00 312,000000

Pod trybuną 2,30*10,75 24,725000

RAZEM: 482,425000 m2 482,425

94 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.1 Komunikacja + kl. schodowa 48,70 48,700000

Pom. 1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,20 6,200000

Pom. 1.3 Szatnia damska 16,60 16,600000

Pom. 1.4 Umywalnia damska 12,30 12,300000

Pom. 1.5 Szatnia męska 17,10 17,100000

Pom. 1.6.Umywalnia męska 12,30 12,300000

Pom. 1.7 Magazyn sprzętu 32,50 32,500000

Pom. 1 8 Sala gimnastyczna 312,00 312,000000

RAZEM: 457,700000 m2 457,700

95 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:

457,700 457,700000

RAZEM: 457,700000 m2 457,700

96 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

457,700 457,700000

RAZEM: 457,700000 m2 457,700



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

strona nr: 18

Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

97 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.1 Komunikacja + kl. schodowa 48,70 48,700000

Pom. 1.2 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,20 6,200000

Pom. 1.3 Szatnia damska 16,60 16,600000

Pom. 1.4 Umywalnia damska 12,30 12,300000

Pom. 1.5 Szatnia męska 17,10 17,100000

Pom. 1.6.Umywalnia męska 12,30 12,300000

Pom. 1.7 Magazyn sprzętu 32,50 32,500000

RAZEM: 145,700000 m2 145,700

98 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

145,700 145,700000

RAZEM: 145,700000 m2 145,700

99 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. 1.1 Komunikacja + kl. schodowa 14,45+2,0+3,39+3,94+5,03+3,94+6,07 38,820000

Pom. 1.3 Szatnia damska 3,15*2+5,34*2 16,980000

Pom. 1.5 Szatnia męska 5,03*2+3,49*2 17,040000

Pom. 1.7 Magazyn sprzętu 3,02*2+10,75*2 27,540000

RAZEM: 100,380000 m 100,380

100 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

101 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

102 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:

24,0*13,0 312,000000

RAZEM: 312,000000 m2 312,000
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1.10 Element Posadzki piętro

103 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 1˙warstwa, styropian EPS100-038 gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.1 Komunikacja + kl. schodowa 10,30 10,300000

Pom. 2.2 Pokój nauczyciela WF 14,80 14,800000

RAZEM: 25,100000 m2 25,100

104 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.1 Komunikacja + kl. schodowa 10,30 10,300000

Pom. 2.2 Pokój nauczyciela WF 14,80 14,800000

RAZEM: 25,100000 m2 25,100

105 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:

25,100 25,100000

RAZEM: 25,100000 m2 25,100

106 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

25,100 25,100000

RAZEM: 25,100000 m2 25,100

107 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

25,100 25,100000

RAZEM: 25,100000 m2 25,100

108 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

25,100 25,100000

RAZEM: 25,100000 m2 25,100

109 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. 2.1 Komunikacja 3,07+2,87 5,940000

Pom. 2.2 Pokój nauczyciela WF 2,75*2+5,83*2 17,160000

RAZEM: 23,100000 m 23,100

110 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

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

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.3 Trybuny i schody część 
pozioma

0,85*4,30*7+0,85*5,50*7+0,28*1,20*21 65,366000

Pom. 2.3 Trybuny i schody część 
pionowa

(4,30+5,50)*0,45*8+0,16*1,20*22+(0,32*0,28+0,16*0,28)*7
*2

41,385600

RAZEM: 106,751600 m2 106,752

111 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe, wymagania wg 
projektu

Wyliczenie ilości robót:

106,752 106,752000

RAZEM: 106,752000 m2 106,752

112 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

106,752 106,752000

RAZEM: 106,752000 m2 106,752
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113 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:

0,85*7+0,45*8+4,30+5,50 19,350000

RAZEM: 19,350000 m 19,350

114 ORGB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
5˙mm. Płytki gres QZ/ NOVA GALA 30x30 cm lub równoważna (tylko dostawa płytek, zaprawy 
klejowej i zaprawy do fugowania)

Wyliczenie ilości robót:

(0,1636+0,27)*1,4*(6+10+6)+1,50*2,80+2,0*1,80 21,154880

RAZEM: 21,154880 m2 21,155

115 ORGB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych. Płytki gres QZ/ NOVA GALA 30x30 
cm lub równoważna (tylko dostawa płytek, zaprawy klejowej i zaprawy do fugowania)

Wyliczenie ilości robót:

(0,1636+0,27)*6*2+1,5+2,80*2 12,303200

RAZEM: 12,303200 m 12,303

116 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa malowana proszkowo, wypełnienie szkło akrylowe 
lub szyba klejona.

Wyliczenie ilości robót:

1,4+1,2+1,92+1,73*2+3,15*2+1,46+1,6+4,27+6,8*2 35,210000

RAZEM: 35,210000 mb 35,210
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1.11 Element Stolarka okienna i drzwiowa

117 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,8 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700

118 KNR Wykucie z muru, podokienników stalowych m 1,500

119 KNR Ostrożne wykucie z muru, podokienników PCV m 1,500

120 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:

; 0,9*0,9*10 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,100

121 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:

Okna zewnętrzne 2,7*0,9 2,430000

2,4*1,4 3,360000

3,6*1,4*10 50,400000

Okno wewnętrzne 3,0*0,9 2,700000

RAZEM: 58,890000 m2 58,890

122 KNR 
19/1024/10 (2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, naświetle EI60

Wyliczenie ilości robót:

3,6*1,4*3 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120

123 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 25,000

124 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

; 0,9*10+2,7+2,4+3,6*10+3,6*3 60,900000

RAZEM: 60,900000 mb 60,900

125 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

0,9*10+2,7+2,4+3,6*10+3,6*3 60,900000

RAZEM: 60,900000 mb 60,900

126 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0˙m2 szt 3,000

127 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

128 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 12,000

129 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*2,80+1,80*3,10 10,620000

RAZEM: 10,620000 m2 10,620

130 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, EI60

Wyliczenie ilości robót:

1,7*3,10 5,270000

RAZEM: 5,270000 m2 5,270
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131 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Siatka zabezpieczająca na okna i drzwi. Siatka ochronna na okna i drzwi 
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:

Okna 2,4*1,4 3,360000

3,6*1,4*10 50,400000

Drzwi 1,8*3,10 5,580000

RAZEM: 59,340000 m2 59,340

132 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Doposażenie okien w siłowniki z napędem elektrycznym i czujnik wiatru. Długość 
wysuwu siłownika 40 cm. kpl 11,000
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1.12 Element Elewacja

133 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Kominy ponad dachem (1,38*2+0,44*2)*0,60*2 4,368000

(0,64*2+0,44*2)*0,60 1,296000

RAZEM: 5,664000 m2 5,664

134 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:

13,66*3,78+5,76*4,30 76,402800

-0,9*0,9*5-1,8*2,8 -9,090000

33,61*6,70*2-4,28*4,50 431,114000

13,78*6,70+(13,78+4,80)/2*3,20 122,054000

13,78*2,80+(13,78+4,80)/2*3,20 68,312000

-0,9*0,9*5 -4,050000

-0,9*2,70 -2,430000

-3,6*1,4*10 -50,400000

-3,6*1,4*3 -15,120000

-2,4*1,4 -3,360000

-1,8*3,10 -5,580000

RAZEM: 607,852800 m2 607,853

135 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:

607,853*5 3 039,265000

RAZEM: 3 039,265000 szt 3 039,265

136 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:

Ściany 607,853 607,853000

Kominy 5,664 5,664000

Cokół (13,66+5,76+33,61+13,78+33,61-4,28)*0,45 43,263000

RAZEM: 656,780000 m2 656,780

137 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 (0,9*2+0,9)*0,15*10 4,050000

(2,70+0,90*2)*0,15 0,675000

(2,40+1,40*2)*0,15 0,780000

(3,60+1,40*2)*0,15*13 12,480000

Drzwi (1,8+3,10*2)*0,25 2,000000

(1,8+2,80*2)*0,25 1,850000

RAZEM: 21,835000 m2 21,835

138 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 1,85*4,71+(1,85*2+4,71)*0,15 9,975000

Daszek 1,85*7,53+(1,85*2+7,53)*0,15 15,615000

RAZEM: 25,590000 m2 25,590
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139 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:

21,835+25,590 47,425000

RAZEM: 47,425000 m2 47,425

140 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Okna (0,9*2+0,9)*10 27,000000

2,70+0,90*2 4,500000

2,40+1,40*2 5,200000

(3,60+1,40*2)*13 83,200000

Drzwi 1,8+3,10*2 8,000000

1,8+2,80*2 7,400000

Narożniki 6,70*2+1,9+2,7 18,000000

Daszek 1,85*2+4,71 8,410000

1,85*2+7,53 11,230000

RAZEM: 172,940000 mb 172,940

141 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

13,66+5,76+33,61*2-4,28+13,78 96,140000

RAZEM: 96,140000 mb 96,140

142 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 656,780 656,780000

Ościeża, komin, daszek 47,425 47,425000

RAZEM: 704,205000 m2 704,205

143 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian

Wyliczenie ilości robót:

Cokół (13,66+5,76+33,61+13,78+33,61-4,28)*0,45 43,263000

Ściana 3,15*6,70 21,105000

3,60*(6,7-1,4*3) 9,000000

2,06*2,80 5,768000

RAZEM: 79,136000 m2 79,136

144 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:

656,780 656,780000

-79,136 -79,136000

RAZEM: 577,644000 m2 577,644

145 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:

47,425 47,425000

RAZEM: 47,425000 m2 47,425

146 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

577,644+47,425 625,069000

RAZEM: 625,069000 m2 625,069



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

strona nr: 25

Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

147 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg elewacji

Wyliczenie ilości robót:

625,069 625,069000

RAZEM: 625,069000 m2 625,069

148 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zegara ściennego. Średnica  ca 100 cm

kpl 1,000
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1.13 Element Utwardzenia i tereny zielone

149 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki 75,0 75,000000

Opaska (13,66-4,75+0,5+0,5+5,75+33,61+0,5+0,5+13,78+0,5+0,5
+33,61-7,53-4,28)*0,5

43,425000

RAZEM: 118,425000 m2 118,425

150 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:

118,425 118,425000

RAZEM: 118,425000 m2 118,425

151 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

Opaska 13,66-4,75+0,5+0,5+5,75+33,61+0,5+0,5+13,78+0,5+0,5+
33,61-7,53-4,28

86,850000

Utwardzenia 6,0*2 12,000000

7,0+3,0+4,75 14,750000

RAZEM: 113,600000 m 113,60

152 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

118,425 118,425000

RAZEM: 118,425000 m2 118,425

153 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy, pogrubienie do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

118,425 118,425000

RAZEM: 118,425000 m2 118,425

154 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:

118,425 118,425000

RAZEM: 118,425000 m2 118,425

155 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 620,0*0,05 31,000000

RAZEM: 31,000000 m3 31,000

156 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 620,000

157 KNR 202/107/3 Analogia. Ściany z bloczków UNI SPLIT grubość 25˙cm, na zaprawie do cegieł licowych w kolorze 
jasny brąz

Wyliczenie ilości robót:

2,50*0,80*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

158 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod schody 1,90*4,50 8,550000

1,90*6,83 12,977000

RAZEM: 21,527000 m2 21,527
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159 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy, pogrubienie do 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

21,527 21,527000

RAZEM: 21,527000 m2 21,527

160 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy kostki betonowej gr 60 
mm oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 8x30 cm w kolorze jasny brąz
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,50*3 13,500000

7,53*3+2,53*3 30,180000

RAZEM: 43,680000 m 43,680

161 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60˙mm " na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - podest w kolorze jasny brąz

Wyliczenie ilości robót:

4,50*1,90 8,550000

6,83*1,90 12,977000

RAZEM: 21,527000 m2 21,527
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2 Grupa Wyposażenie

2.1 Element Siatkówka

162 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

163 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

164 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 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

165 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 1,000

166 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 Koszykówka

167 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja do koszykówki stała, mocowanie bezpośrednio na ścianie. 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

168 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Konstrukcja do koszykówki składana na ścianę, 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 1,000

169 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 1,000
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2.3 Element Piłka ręczna

170 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

171 KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3 m3 0,384

172 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

173 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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2.4 Element Kotara grodząca

174 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kotara grodząca "siatka" o wymiarach 13,0 x 6,2 m. 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 1,000
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2.5 Element Drabinki gimnastyczne

175 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 250 cm – pojedyncza. Wspornik 
montażowy drabinki do ściany L= 250 mm kpl 14,000
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2.6 Element Tablica wyników

176 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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2.7 Element Wyposażenie szatni

177 Kalkulacja 
własna

Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na obuwie, 
oparcie, listwa z wieszakami.

Wyliczenie ilości robót:

5,3+3,6+2,2+2,8+3,1 17,000000

RAZEM: 17,000000 mb 17,000
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2.8 Element Wyposażenie magazynu sprzętu sportowego

178 Kalkulacja 
własna

Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki (1 kpl na parę słupków)

kpl 1,000

179 Kalkulacja 
własna

Wieszak na siatkę (do siatkówki lub tenisa)

kpl 1,000

180 Kalkulacja 
własna

Stojak na piłki stacjonarny H= 140 cm, L=140 cm,  B =40 cm

kpl 1,000



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

strona nr: 36

Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej
w Mieszkowie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Instalacja C.O.

181 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

182 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

szt 2,000

183 KNR 215/403/4 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 
50˙mm m 30,000

184 KNR 215/403/4 
(1)

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

185 KNR 215/403/3 
(2)

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

186 KNR 215/403/3 
(1)

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

187 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*30,0 4,710000

2*3,14*0,02*20,0 2,512000

2*3,14*0,016*50,0 5,024000

2*3,14*0,0125*32,0 2,512000

RAZEM: 14,758000 m2 14,758

188 KNR 712/201/4 
(1)

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

Wyliczenie ilości robót:

14,758 14,758000

RAZEM: 14,758000 m2 14,758

189 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

30,0+20,0+50,0+32,0 132,000000

RAZEM: 132,000000 m 132,000

190 KNNR 4/404/1 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 16 mm m 50,000

191 KNNR 4/404/1 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 20 mm m 5,000

192 KNNR 4/404/3 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 25 mm m 20,000

193 KNNR 4/404/3 
(1)

Rura z tworzyw sztucznych TECE - 32 mm

m 90,000

194 KNRW 
215/406/5

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

Wyliczenie ilości robót:

50+5+20+90 165,000000

RAZEM: 165,000000 m 165,000

195 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 9,000

196 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,60 m kpl 1,000

197 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,80 m kpl 4,000

198 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,12 m kpl 2,000

199 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,20 m kpl 2,000

200 KNR 31/208/1 
(1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm

szt 9,000

201 KNR 215/424/1 Dostawa i montaż. Zespół grzewczy LEO KMFB 45 + EU4 Flowair o mocy 36,60 kW z regulatoraem 
temperatury kpl 2,000

202 KNR 215/424/1 Dostawa i montaż. Zespół grzewczy LEO FL50 Flowair o mocy 16,00 kW z regulatoraem 
temperatury kpl 2,000

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

204 KNR 215/415/2 Zawór regulacyjno-pomiarowy STAD dn 20 mm szt 2,000

205 KNR 215/415/3 Zawory dwudrogowy dn 25 z podłączeniem szt 2,000
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206 KNR 215/415/2 Zawory dwudrogowy dn 20 z podłączeniem szt 2,000

207 KNRW 
215/411/4 (3)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙32˙mm

szt 4,000

208 KNRW 
215/411/3 (3)

Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi˙25˙mm

szt 4,000

209 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm

szt 8,000

210 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco, 
z dokonaniem regulacji szt 13,000

211 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 16 mm m 50,000

212 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 20 mm m 2,000

213 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 25 mm m 52,000

214 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 32 mm m 140,000

215 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 40 mm m 20,000

216 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 50 mm m 30,000
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3.2 Element Rozdzielacz C.O. w sali

217 KNR 215/509/1 Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150˙mm m 3,000

218 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi˙58-219˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*3,0 0,942000

RAZEM: 0,942000 m2 0,942

219 KNR 712/201/5 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙58-219˙mm, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:

0,942 0,942000

RAZEM: 0,942000 m2 0,942

220 KNR 215/507/1 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego Reflex N100 lub równoważne szt 1,000

221 KNR 215/507/1 Naczynie przeponowe Reflex DD12 lub równoważne szt 1,000

222 KNRW 
215/411/2 (1)

Złącze samoodcinajace Reflex SU R1"

szt 1,000

223 KNR 215/414/4 Analogia. Sprzęgło hydrauliczne wartownik MH 65 Meibes szt 1,000

224 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

225 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody 
gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 25 1-6 Wilo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000

226 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody 
gorącej, masa 0.05˙t. Pompa TOP-S 25/10 Wilo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000

227 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody 
gorącej, masa 0.05˙t. Pompa cyrkulacyjna StarZ 20/4 Wilo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000

228 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙75˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000

229 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, 
zawór kulowy szt 4,000

230 KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, 
zawór kulowy szt 10,000

231 KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000

232 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór kulowy szt 2,000

233 KNR 35/216/4 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy membranowy, armatura 
Dn˙15˙mm szt 1,000

234 KNR 35/216/2 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawor bezpieczenstwa SYR Dn˙25˙mm szt 1,000

235 KNR 35/215/11 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn˙15˙mm szt 5,000

236 KNR 215/415/3 Zawory trójdrogowy dn 25 z siłownikiem szt 1,000

237 KNR 35/217/7 
(2)

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

238 KNR 35/217/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙32˙mm, 
zawór zwrotny szt 3,000

239 KNR 35/217/2 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, 
zawór zwrotny szt 1,000

240 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,000

241 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 2,000

242 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 1,000

243 KNR 35/217/4 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, 
zawór antyskażeniowy dn 25 szt 1,000

244 KNR 35/216/8 Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 6,000
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245 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 6,000

246 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 9,000

247 KNR 215/121/2 Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200˙dm3. Zasobnik CWU SG(S) poj 200 l z 
grzałką elektryczną f. Galmet lub równoważny kpl 1,000
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3.3 Element Rozdzielacz C.O. w kotłowni

248 Kalkulacja 
własna

Włączenie się w istniejący rozdzielacz

kpl 1,000

249 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Wymiennik płytowy o mocy 120 kW

kpl 1,000

250 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙65˙mm, 
zawór kulowy szt 1,000

251 KNR 35/217/7 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙65˙mm, 
zawór zwrotny szt 1,000

252 KNR 35/216/2 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawor bezpieczenstwa SYR Dn˙25˙mm szt 1,000

253 KNR 35/216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙65˙mm szt 1,000

254 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody 
gorącej, masa 0.05˙t. Pompa STRATOS 50 1-9 Wilo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
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3.4 Element Sieć preizolowana

255 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

65,0*0,60*1,50 58,500000

RAZEM: 58,500000 m3 58,500

256 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

65,0*0,60*0,10 3,900000

RAZEM: 3,900000 m3 3,900

257 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych o średnicy 65 mm Flexalen wraz z kształtkami

m 130,000

258 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w gr. rury

Wyliczenie ilości robót:

65,0*0,60*0,063 2,457000

RAZEM: 2,457000 m3 2,457

259 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie piasku na górę rury

Wyliczenie ilości robót:

65,0*0,60*0,30 11,700000

RAZEM: 11,700000 m3 11,700

260 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

58,50-3,90-2,475-11,70 40,425000

RAZEM: 40,425000 m3 40,425

261 Kalkulacja 
własna

Wejście z rurami preizolowanymi do kotłowni wraz robotami naprawczymi po montażu rur

kpl 1,000
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3.5 Element Instalacja wentylacji

262 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:

3,14*0,125*12,0 4,710000

RAZEM: 4,710000 m2 4,710

263 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

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,400*2,0 2,512000

RAZEM: 2,512000 m2 2,512

264 KNR 217/138/5 
(2)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych. 

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 8,000

265 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Nawietrzak podokienny SMAY 2

szt 3,000

266 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 5,000

267 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg. Wentylator dachowy RF/4 -125 z regulatorem REB
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000

268 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400˙mm i masie do 90˙kg. Wentylator dachowy na podstawie dachowej FDS 355/400 z 
regulatorem obrotów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 2,000
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3.6 Element Instalacja wodociągowa

269 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 20,000

270 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 1,000

271 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami

m 80,000

272 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami

m 15,000

273 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami

m 10,000

274 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami

m 25,000

275 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 4 4,000000

Umywalka 2*5 10,000000

Pisuar 1 1,000000

Kran ze złączką do węża 1 1,000000

Brodzik 2*5 10,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000

276 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 16 mm m 80,000

277 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 20 mm m 15,000

278 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 26 mm m 10,000

279 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 32 mm m 25,000

280 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm

szt 4,000

281 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób niepełnosprawnych.

szt 1,000

282 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm

szt 5,000

283 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża

szt 1,000

284 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

80+15+10+25 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,000

285 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

m 130,000
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3.7 Element Instalacja hydrantowa

286 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 15,000

287 KNR 215/104/3 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 25˙mm m 1,500

288 KNR 712/201/4 
(1)

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

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,0125*1,5 0,058875

RAZEM: 0,058875 m2 0,059

289 KNR 712/209/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

0,059 0,059000

RAZEM: 0,059000 m2 0,059

290 KNR 215/107/3 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy, Dn˙25˙mm szt 1,000

291 Kalkulacja 
własna

Montaż. Hydrant wewnętrzny DN25, zawieszany z wężem półsztywnym ze skrzynką

kpl 1,000

292 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65˙mm m 16,500

293 KNRW 
215/132/7 (3)

Zawory zwrotne antyskażeniowy, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm

szt 1,000

294 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa W300/W100/ dn25

kpl 1,000

295 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów 
Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 2,000
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3.8 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

296 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm

m 30,000

297 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm

m 30,000

298 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

m 10,000

299 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

m 10,000

300 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 5 5,000000

Posuar 1 1,000000

Wpust podłogowy 2 2,000000

Brodzik 5 5,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,0

301 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,0

302 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm

szt 2,000

303 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm

szt 6,000

304 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm

szt 2,000

305 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 4,000

306 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA

kpl 4,000

307 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" , standard KOŁO NOVA

kpl 3,000

308 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym , standard KOŁO NOVA

kpl 1,0

309 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych

kpl 1,0

310 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych

kpl 1,0

311 KW 1/101/1 Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy umywalce, przy 
misce ustępowej) kpl 1,0

312 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zasłonek prysznicowych

kpl 4,000

313 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż przegrody prysznicowej z HPL

m2 6,000

314 KNRW 
215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy dla osób niepełnosprawnych wraz z zasłonką prysznicową

kpl 1,000
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3.9 Element Kanalizacja deszczowa

315 KNR 218/613/1 
(1)

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

szt 1,000

316 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

317 KNRW 
218/517/2

Analogia. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne fi 425  mm,  właz żeliwny typu lekkiego, ze studzienką 
osadnikową 50 cm poniżej wlotu szt 6,000

318 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 130,0*0,80*0,80 83,200000

RAZEM: 83,200000 m3 83,200

319 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

130,0*0,80*0,10 10,400000

RAZEM: 10,400000 m3 10,400

320 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm. Obsypanie rury fi 200

Wyliczenie ilości robót:

130,0*0,80*0,20 20,800000

RAZEM: 20,800000 m3 20,800

321 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na rury

Wyliczenie ilości robót:

130,0*0,80*0,30 31,200000

RAZEM: 31,200000 m3 31,200

322 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:

83,20-10,40-20,80-31,20 20,800000

RAZEM: 20,800000 m3 20,800

323 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 85,000

324 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm m 45,700

325 KNR 215/215/3 Montaż osadników podrynnowych żeliwnych na rurach spustowych, żeliwo szare, chwytacz 
napływów dachowych LLS 150 szt 8,000

326 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację

kpl 1,000
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3.10 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

327 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:

11,0*0,60*0,75 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,950

328 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

11,0*0,60*0,10 0,660000

RAZEM: 0,660000 m3 0,660

329 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury fi 160

Wyliczenie ilości robót:

11,0*0,60*0,15 0,990000

RAZEM: 0,990000 m3 0,990

330 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na rury

Wyliczenie ilości robót:

11,0*0,60*0,30 1,980000

RAZEM: 1,980000 m3 1,980

331 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:

4,95-0,66-0,99-1,98 1,320000

RAZEM: 1,320000 m3 1,320

332 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 11,000

333 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - Właz żeliwny typ ciężki + rura 
teleskopowa szt 1,000

334 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą instalację

kpl 1,000

335 Kalkulacja 
własna

Opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej ponoszona przez wykonawcę działającego w imieniu 
inwestora kpl 1,000
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3.11 Element Przyłącze wodociągowe

336 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,60*1,50 81,000000

RAZEM: 81,000000 m3 81,000

337 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,60*0,10 5,400000

RAZEM: 5,400000 m3 5,400

338 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm

m 90,000

339 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w gr. rury

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,60*0,063 3,402000

RAZEM: 3,402000 m3 3,402

340 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie piasku na górę rury

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,60*0,30 16,200000

RAZEM: 16,200000 m3 16,200

341 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria 
gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

81,0-5,4-3,402-16,20 55,998000

RAZEM: 55,998000 m3 55,998

342 KNR 218/901/1 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociąg Fi˙90˙mm szt 1,000

343 KNR 218/909/5 Zasuwy żeliwne kielichowe owalne z obudową i skrzynką uliczną, Fi˙50˙mm szt 1,000

344 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 1,000

345 KNRI 15/111/3 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 50 mm szt 1,000

346 KNRW 
215/132/7 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙50˙mm

szt 2,000

347 KNRW 
215/132/7 (3)

Zawory zwrotne antyskażeniowy, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙50˙mm

szt 1,000

348 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 90,000

349 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
rurociąg Fi do 63 mm. m 90,000

350 KNRW 
215/128/2

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

m 1,000

351 Kalkulacja 
własna

Opłata przyłączeniowa do sieci wodociągowej ponoszona przez wykonawcę działającego w imieniu 
inwestora kpl 1,000
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4 Grupa Instalacje elektryczne i niskoprądowe

4.1 Element Instalacje elektryczne

352 KNR 508/502/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl 70,000

353 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 28,000

354 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

355 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 12,000

356 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 5,000

357 KNR 508/504/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne 
zewnetrzne szt 2,000

358 KNR 508/504/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy kierunkowe 
wewnetrzne szt 3,000

359 KNR 508/504/3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane 
końcowe. Oprawa downlight 2x18W IP44. szt 12,000

360 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w 
podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 14,000

361 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

Wyliczenie ilości robót:

14,000 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

362 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 6,000

363 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

364 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 
puszce instalacyjnej świecznikowy szt 6,000

365 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach

szt 11,000

366 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 3,000

367 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 850,000

368 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

369 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 1 100,000

370 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2. 
YDY 5x2,5 mm2 m 100,000

371 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5˙mm2. 
YDY 5x10 mm2 wraz z wuzpełnieniem tynku i malowaniem (zasilanie z RG szkoły) m 50,000

372 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 21,000

373 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000

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

375 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 20,000

376 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

377 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,000
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378 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 21,000

379 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż głownego wyłącznika prądu

szt 2,000

380 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablicy głównej TG

kpl 1,000

381 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż tablicy TS

kpl 1,000
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4.2 Element Instalacja dzwonkowa

382 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

383 KNRW 
508/403/2

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

384 KNRW 
508/803/1

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

szt 6,000

385 KNR 
40312050500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar

pomiar 1,000

386 KNR 
40312050600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym

pomiar 1,000

387 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

388 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 42,000

389 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  Fi˙8˙mm, wciagany
do rur m 42,000

390 KNR 
508/9907/5 (1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, skrzynka 
kontrolna do elewacji szt 6,000

391 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie 
dachu papą na betonie m 40,000

392 KNR 508/604/5 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach stromy, pokrycie 
dachu - dachówką lub eternitem m 155,000

393 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, iglica kominowa szt 3,000

394 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych szt 23,000

395 KNR 508/611/1 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II m 105,000

396 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 
120˙mm2 szt 6,000

397 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 6,000

398 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 6,000

399 Kalkulacja 
własna

Włączenie w istniejący system instalacji

kpl 2,000
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4.4 Element Instalacja głośnikowa

400 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

401 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

402 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, przewód głośnikowy SPC 525 m 200,000

403 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

404 KNR 506/204/3 Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz miksujący PLE2A120EU lub równoważny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

405 KNR 506/204/3 Instalowanie wzmacniaczy , wzmacniacz końcowy PLE1P240EU lub równoważny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1,000

406 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

407 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

408 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

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

410 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Gniazdo pojedyncze RJ45 szt. 2,000

411 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym szt. 3,000

412 KNNR 5/302/5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 3,000

413 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

414 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 m 300,000

415 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej szt. 6,000

416 Kalkulacja 
własna

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

417 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej

linia 3,000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I 

ODBIORU ROBÓT 

 

 
 

Rozbudowa z przebudową szkoły podstawowej w 

Mieszkowie 

63-200 Jarocin, Mieszków, działka nr 228/5 

 

 

 
45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inwestor: 
 

Gmina Jarocin 

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

 
Opracował: 
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SPIS TREŚCI: 

 

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA   - WYMAGANIA OGÓLNE (STO)    

2. SZCZGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

2.1. B:01 ROBOTY ZIEMNE        

2.2. B:02 ZBROJENIE BETONU        

2.3. B:03 ROBOTY BETONOWE        

2.4. B:04 ROBOTY MUROWE        
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2.7. B:07 ROBOTY MALARSKIE        

2.8. B:08 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE       
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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  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

ROBOTY ZIEMNE 

B:01 

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.01.01.00. Wykopy. 

B.01.02.00. Podsypki i nasypy.  

B.01.03.00. 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.01.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.01.01.00 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.01.02.01-00 
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.01.03.00  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.01.02-00 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.01.01.00. 
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 
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(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

-  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.01.02.00 

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.01.03.00 

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.01.01.00 
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.01.02.00 Sprawdzeniu podlega: 

-  przygotowanie podłoża 
-  materiał użyty na podkład 

-  grubość i równomierność warstw podkładu 

-  sposób i jakość zagęszczenia 
6.3. Zasypki wg B.01.03.00 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.01.01.00- wykopy - [m3] 
B.01.03.00 - 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.01.01.00 - 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.01.03.00 – 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. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

B:02 

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.02.01.00, Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali  A-I. 

B.02.02.00. 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 stali 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.02.01.00 i B.02.02.00 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:03 

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.03.01.00 Betony konstrukcyjne 

B.03.02.00 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.03.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.03.02.00 -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:04 
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.04.01.00 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.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

*  Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 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:05 

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:06 

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:06.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B:06.02 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:06.03 Posadzki właściwe. 

B:06.04 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:06.05 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:06.06 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:06.07 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. 

 
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 

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. 
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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:07 

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:07.01.00 Malowanie konstrukcji  

 B:07.02.00 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 akrylowe wytwarzane fabrycznie – do wymalowań wewnętrznych 

Na tynkach można stosować farby akrylowe 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 akrylowymi 
-  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 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:08 

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. 
-  

-  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 

-   
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

8. OBMIAR ROBÓT 

2 powierzchni termoizolacji 
ze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
a) ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  

-  
-  

-  

- 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:09 

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. 



 

 

32 | S t r o n a  

 

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 DREWNIANE 

B:10 

CPV 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

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 
drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.10.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
B.10.01.01. Wykonanie i montaż łat i kontrłat. 

B.10.01.02. Deskowanie połaci 

B.10.02.01. Ułożenie folii dachowej. 
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 wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: B.07.01.00, B.07.01.01 i B.07.01.02 stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 

państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje  poniższa tabela. 
 

Oznaczenie 
Klasy drewna 

K27 K33 

zginanie 27 33 

rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

ściskanie w poprzek włókien 7 7 

ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie 
marginalnej 

do ¼ ¼ do ½ 

Sęki w całym przekroju do ¼  ¼ do 1/3  

Skręt włókien do 7 % do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki: 

a) głębokie 

b) czołowe 

 

1/3 

1/1 

 

½ 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 

4 mm 6 mm 

Oblina 

dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ szerokości lub długości 
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Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm 

                                      10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków                       10 mm – dla szerokości do 75 mm 

                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość                 6 % szerokości 
Krzywizna poprzeczna    4 % szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny 

być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość  niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki 

dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów 

warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować 
ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 

magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 

B:11 

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  

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 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. 
 

2.2. Brama garażowa 
Bramy do garaży podnoszone ręcznie segmentowe, ocieplane,z drzwiami, 1 segment przeszklony, w dole drzwi krata 

wentylacyjna 

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 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 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 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.  
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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: 

-  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:12 

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.  = 0,038 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. 
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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 TECHNICZMA 

POKRYCIE DACHOWE 

B:13 

 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

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 pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. 

B.08.02.00 Obróbki blacharskie B.08.03.00 Rynny i rury spustowe. 

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 

2.2.  Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powloką asfaltową PS-85 i 

posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport  - zgodnie z zaleceniami producenta 

2.3.  Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 

974/93. 

2.4.  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5.  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6.  Blacha stalowa ocynkowana powlekana  

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm 

 

2.8.  Dachówka blaszana. 

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 

275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. 

Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania 

i pozytywną opinie Państwowego Zakładu Higieny. 

2.9.  Dachówka ceramiczną 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999. 

2.10. Łączniki, 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych. 

3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     Transport. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.     Wykonanie robót. 

5 1. Izolacje papowe. 

5.1.1.  W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować 

papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2.  Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być 

wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, 

5.1.3.  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4.  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5.  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. 

5.2.   Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. Wymagania ogólne: 

a)  równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był 

nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b)  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
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d)  łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e)  laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

f)  rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

5.3.   Krycie dachówką ceramiczną. 

a)  krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C, 

b)  przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 

c)  dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był 

poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widoczne go brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu 

pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1. cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej 

długości rzędu, 

d)  zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych 

gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 

e)  pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

5.4.  Obróbki blacharskie 

*  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

*  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

5.5.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 

*  rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, 

*  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

*  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

*  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

*  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe - z blachy jw. 

*  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 

elementy wieloczłonowe, 

*  powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

*  rmy spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

*  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

6.     Kontrola jakości. 
6.1. Materiały izolacyjne. 

a)  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

c)  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność 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 zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

e)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót B.08.01.00 - m2 pokrytej powierzchni, 

- dla robót B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór podłoża. 

*  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 

krycia połaci dachowych, 

*  sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy) przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 

m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm, 

8.2.  Odbiór robót pokrywczych. 

*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-  podłoża (deskowania i łat) 

-  jakości zastosowanych materiałów, 

-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
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-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

*  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót 

pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

-  dokumentacja techniczna, 

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1.  Odbiór pokrycia z papy 

*  sprawdzenie przybicia papy do deskowania 

*  sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 

większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

*  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 

szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

*  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

*  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

*  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

*  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.     Podstawa płatności. 
B.08.01.00 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

B.08.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie, 

-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy.  

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie, 

-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.   Przepisy związane. 
PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.  

PN-71/B-10241                 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  i badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000              Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

PN-75/B-12029/A:1999   Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
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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 
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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 

KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA 

IS:01 

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur 
z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty 

tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 

wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do 
przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 

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

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 

– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

2.2.2. Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz 

takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

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

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 

+30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. 

4.4. Składowanie materiałów 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą 

niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 

przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w 

stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy 
w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród 
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
Połączenia kielichowe na wcisk. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie 
końca rury w kielich. 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i 

urządzeń. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w 

PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 

wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody. 
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Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 

należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

– Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz 

rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i 
innych elementów. 

– Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

– Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic 
odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast 

podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

– Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

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

podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
– Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-

10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO 

Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelność połączeń, 

– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

– lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego (Załącznik 2). 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, 

wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 

odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 

(podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 

przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego (Załącznik 4). 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

– wykonanie prób szczelności, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 

PN-81/B-10700/00 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1519-1:2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-79/M-75178.03 

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

PN-89/M-75178.07 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 
PN-81/B-12632 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
PN-81/B-12632/Az1:2002 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 

PN-80/B-12633 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

PN-79/B-12634 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-78/B-12637 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

PN-EN 251:2005 
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-77561 

Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-EN 31:2000 

Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 32:2000 

Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 111:2004 
Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-75/H-75301 

Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
PN-89/M-75178.01 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-EN 232:2005 
Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-82/H-75070 
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Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 

PN-91/M-77560 

Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 35:2001 

Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000 
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 

Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-86/B-75704.01 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-75704.02 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704.03 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne 
wymiary. 

PN-88/B-75704.04 

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne 
wymiary. 

PN-EN 997:2001 

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
PN-EN 12764:2005(U) 

Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem. 

PN-EN 1253-5:2002 
Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

PN-88/C-89206 

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 

Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
10.2.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 

10.2.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

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

– 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 późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 

2004 r., poz. 1156). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA 

IS:02 

CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

 

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji  zimnej i 

ciepłej wody  

 

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 i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 

 Pojęcia ogólne 

 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczące warunków, 
jakimi powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  

 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718) 

 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą którego jest 

pobierana woda z tego ujęcia.  

 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą 

urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego      w najniższym punkcie instalacji.  

 

Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementy instalacji w temperaturze odniesienia równej 20C. 

 
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20C, a instalacji wody ciepłej 60C.  

 

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – 

średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej  w milimetrach. 
 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i 

jego otoczenia. 

 
Kształtki –są to elementy pozwalające na połączenia przewodów z armaturą i urządzeniami. 

 

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 równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i armatura będą posiadały parametry nie 

gorsze niż te, które przedstawione w dokumentacji technicznej.  W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i armatury równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
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2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej. 

 

 rury wielowarstwowe 
aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest higieniczny 

 łączniki  
aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest higieniczny 

 zawory odcinające kulowe 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +100C 

atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 zawory czerpalne ze złączką do węża 
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 

maksymalna temperatura robocza +100C 

atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 baterie umywalkowe, prysznicowe  mieszakowe, zlewozmywakowe  

minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 
zalecane temperatura robocze 1-5 bar 

maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

maksymalna temperatura robocza +80C 
      atest higieniczny PZH 

      deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 

 system spłukiwania misek ustępowych uruchamianych ręcznie  
      deklaracja zgodności 

 przycisk spłukujący do misek ustępowych  
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

 podparcie stałe 
deklaracja zgodności  

 

2.2. 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 rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładach drewnianych lub  w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
 

3. SPRZĘT   

 

Warunki ogólne 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  

 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 4 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Rury i armaturę 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 wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne 

króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 

 

Warunki ogólne 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 wody zimnej i ciepłej. 

 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwadniających instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 
układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie wody jest 

możliwe przez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. 
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Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstępstwach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 

wykonane są rury.  
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów 

powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak , aby 

maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. 
 

5.3.2. Podpory. 

 

Podpory przesuwane. 

Rozmieszczenie podpór przesuwanych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. 

Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego 
układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie powoduje powstania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.  

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwanych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

  
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w instrukcjach producentów 

 

 

5.3.3. Tuleje ochronne. 

 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 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: 
a) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać około 2cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na 

rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczania się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 

5.3.4. 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. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana  w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i 
konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu 

na armaturze. 
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Baterie mieszakowe  umywalek i prysznicy należy montować bezpośrednio na przyborach. W armaturze mieszającej i czerpanej przewód 

ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 

ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury.  
 

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 wykonywania 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 bruzd, obudową przewodów, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całej instalacji, 
c) w okresie gwarancyjnym. 

 

6.3.2. Badanie przewodów. 

 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; 

połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem 
podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem 

podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych, sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i 
stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 

sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów.  

 

6.3.3. Badanie armatury obejmuje: 

 



 

 

58 | S t r o n a  

 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych 

elementów, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.  

 

6.3.4. Badanie szczelności na zimno. 

 

Badania nie należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Przed przystąpieniem do badania instalację 

należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż +5C) 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.   

 

Próby ciśnieniowe instalacji 

Po zmontowaniu 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 przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – zeszyt 7 przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 

ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 10 bar. 

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i obudowy 

przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

 
Jednostką obmiarową jest dla: 

 

 przewodów rurowych                                                  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 instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody 

zimnej, wody ciepłej. 

 kształtki, łączniki, zawory, baterie                              1szt. 
dla każdego typu i średnicy 

 płukanie instalacji                                                       1mb 
dla każdej średnicy rurociągu 

 

 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonywany 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. 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 

 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny.  

 

Odbiór międzyoperacyjny 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 międzyopracyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyopracyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonywanie przejść dla przewozów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, - zgodność bruzdy z pionem, - zgodność kierunku bruzdy z 
projektowanym spadkiem 

 

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. 

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy. 

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w 

wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych  

w zamurowanych bruzdach, przewodów obudowanych płytami gipsowo – kartonowymi, uszczelnień przejść w przepustach oraz 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla obioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy 

instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonywany zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi 

zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
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b) sprawdzić zgodność wykonywania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 

przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone w dzienniku budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodności 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.  
 
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) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności, 

e) zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 
 

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 bada odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano instalację 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcję obsługi i gwarancje wbudowania 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 zmian, 
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. 

 
Obiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 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 

obiór 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.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polskie Normy 
 

PN-92/B-01706                       Instalacje wodociągowe. 

                                                Wymagania w projektowaniu. 
PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowo 

                                                   -kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

                                                    odbiorze. 
PN-85/M-75002                         Armatura przepływowa instalacji  

                                                   wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-93/M-75020                         Armatura sanitarna, zawory wypływowe  
                                                    i baterie mieszające (wielkość nominalna ½”),  

                                                    minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara.  

                                                   Ogólne wymagania techniczne.  
PN-75/m-75208                         Armatura domowej sieci wodociągowej.  

                                                   Zawory wypływowe ze złączką do węża. 

 
Inne akty prawne 

 

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 –Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
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Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 – rozporządzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy 
 

Inne dokumenty  

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 – wydane przez COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 

2003r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

IS:03 

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, 



 

 

66 | S t r o n a  

 

 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. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KANALIZACJA SANITARNA 

IS:04 

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

 1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji 

sanitarnej  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy 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 obiektów liniowych i 
inżynierskich na kanalizacji sanitarnej. 

W zakres tych robót wchodzą: roboty przygotowawcze, rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, wykopy, odwodnienie wykopów na 

czas budowy, szalowania pionowych ścian wykopów, zasypy wykopów, roboty montażowe rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych i 
tłocznych, zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem (gazociągi, sieci energetyczne, teletechniczne itp.) i roboty montażowe obiektów 

inżynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych, przewierty sterowane pod drogami, przepychy pod ciekami, odbudowa nawierzchni 

drogowych, monitoring przepompowni, obmiar i kontrola jakości wraz z wizualizacją prawidłowości ułożenia rurociągów grawitacyjnych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Określenia ogólne 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST. 

1.4.2 Określenia szczególne stosowane w niniejszej SST 

 Kanalizacja sanitarna- jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z 

zabudowań oraz innych obiektów kubaturowych. 

 Rurociąg tłoczny -jest to rurociąg ciśnieniowy, transportujący ścieki z pompowni sieciowej do sieci kanalizacyjnej. 

 Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość jest znacznie większa od 

wymiarów przekroju poprzecznego. 

 Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych żelbetowych, komór przewiertowych 
i odbiorczych, którego długość jest zbliżona do wymiarów przekroju poprzecznego. 

 Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiału, 

podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 

 Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót ziemnych lub 

kanalizacyjnych. 

 Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie, za pomocą 

systemu rowów lub drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany. 

 Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy. 

 Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nie umocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości wykopu liniowego 
dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.  

 Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju poprzecznym i 
jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

 Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety 

studzienki. 

 Studzienka kanalizacyjna włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min 1000 mm, zabudowana na 

kanalizacji, przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa - budowla lub gotowy element o średnicy mniejszej od 1000 mm, zabudowana na 

kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów z powierzchni terenu. Studzienki z materiałów 

plastycznych (PEHD) 

 Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory kanalizacyjnej włazowej, przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi. 

 Komin włazowy - jest to szyb pionowy, łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i 

wychodzenia obsługi. 

 Pokrywa nadstudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin włazowy z otworem pod właz kanałowy. 

 Właz kanałowy - jest to element wykonany z żeliwa, nakładany na otwór w płycie nadstudziennej i służący do wejścia 
konserwatora kanalizacji do studzienki. 

 Stopnie włazowe - są to elementy mocowane do pionowej ściany komina i komory roboczej studzienki, służące do wejścia 
konserwatora kanalizacji, do studzienki. 

 Kineta - wyprofilowane koryta w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

 Spocznik - część dna studzienki, między kinetą a ścianą komory roboczej. 
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 Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociągów, studzienek, - są to takie elementy, które pozwalają na bezpieczne 

posadowienie rurociągów oraz studzienek w gruncie, oraz zabezpieczają te rurociągi i studzienki po ich zasypaniu, przed 

zgnieceniem lub nadmiernym odkształceniem w kierunku podłużnym i poprzecznym a także zapewniają uzyskanie na tych 
rurociągach trwałej niwelety wraz z jej określonym w projekcie spadkiem podłużnym. 

 Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo żwirowa, która stanowi grunt 
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie wyrównanie dna wykopu 

do projektowanej rzędnej i służąca do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi 

podłużnej. W niniejszym projekcie przewiduje się dodatkowo warstwy podsypki z tłucznia (na odcinkach gruntów słabych). 

 Obsypka jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo żwirowa, która, stanowi grunt 

nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie stabilizację przewodu i studzienek 
w osi poprzecznej. 

 Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej 30 cm 
powyżej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo - żwirowa) natomiast powyżej tej warstwy jest to grunt nasypowy, 

posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek, przed niepożądanymi naciskami punktowymi 

lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 

 Nadmiar gruntu -jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami posadowienia i 

zabezpieczenia rurociągów i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu. 

 Przewiert  - jest to bezkolizyjne skrzyżowanie z przeszkodą, ciekiem, drogą, wykonywane stalową rurą przewiertową, w której 
układany jest rurociąg kanalizacyjny. 

Pod drogami stosowane są przewierty metodą przepychu. 
Pod ciekami przewierty sterowane – metoda pneumatyczna wg. technologii wykonawcy 

 Rura osłonowa -jest to skrzyżowanie z przeszkodą (uzbrojeniem, drogą), wykonywane w wykopie otwartym, w stalowej rurze 

osłonowej, w której układany jest rurociąg kanalizacyjny. 

 Infiltracja -jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z opadów deszczowych, z gruntu do przewodu. 

 Eksfiltracja -jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z przewodu do gruntu. 

 Monitoring – system powiadamiania o prawidłowości pracy przepompowni sieciowych, 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Wymogi formalne 

Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej, pompowni powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo musi być zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi producenta 
rur i studzienek kanalizacyjnych. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej 

oraz z Projektem Organizacji Robót, wykonanym przez Wykonawcę. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, 

a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na przepustowość 
hydrauliczną sieci kanalizacji sanitarnej i na przyszłą eksploatację kanalizacji sanitarnej, należy uzyskać dodatkową akceptację Projektanta i 

Użytkownika kanalizacji. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsca składowania ziemi, miejsca 
składowania gruzu oraz odprowadzania wód z wykopów. Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. 

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji, chyba że 

kontrakt stanowi inaczej. 

2 Materiały 

2.1 Rodzaje zastosowanych materiałów 

2.1.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Wg sporządzonych przedmiarów robót, nawierzchnie występujące w obrębie robót rozbiórkowych, są to nawierzchnie asfaltowe i 

utwardzone. Materiałem z rozbiórek będzie gruz z podbudowy i nawierzchni drogowych. 

2.1.2 Wykopy 

O ile wykopy będą realizowane w terenach osuwiskowych lub zagrożonych ruchami masowymi, należy je wykonać krótkimi odcinkami, 

zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji geologicznej. 

2.1.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi warunkami: 

 projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, 

 odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, poniżej dna wykopu, tak, aby 
zagęszczanie warstw posypki, nadsypki i obsypki, odbywało się w warunkach wykopu suchego, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących budowli, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - wodnych w zasięgu oddziaływania 
tego odwodnienia. 

 . 
Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się szczegółowych wymagań normatywnych, jednak 
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studzienki te powinny zapewniać możliwość zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak w projekcie i zapuszczenia 

tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu. 

Pompy odwadniające - pompy te powinny: być dopuszczone do stosowania w budownictwie i mieć wydajność wymaganą dla całkowitego 
odwodnienia wykopów. 

Drenaże – rurociągi perforowane z PVC ø 100mm w obsypce filtracyjnej. 

Wymóg - prowadzenie dziennika pompowania.  

2.1.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne, grodzice 

stalowe, wypraski i tp.)  

2.1.5 Podsypki i podbudowy 

Warstwy podbudowy pod posadowienie rurociągów. 
Warstwy piaskowo-żwirowe o grubościach warstwy 10 cm, 20 cm wg PN-87/B-01100. „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział 

nazwy i określenia” 

2.1.6 Zasyp wykopów 

Dla zrealizowania elementów posadowienia i zabezpieczenia dla rur oraz studzienek produkcji WAVIN, należy zastosować mieszankę 
piaskowo - żwirową, średnioziarnistą. Materiał na posypkę, obsypkę i nadsypkę, powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 nie powinien spowodować uszkodzenia rur i studzienek, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

 nie może zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki drewna, liści itp. 
Ponadto materiał ten powinien spełniać wymogi normy PN-86/B-02480. 

Ponad zaprojektowaną warstwą ochronną nadsypki tj. 30 cm nad rurą, do zasypu wykopów można stosować grunt rodzimy o ile zapewni on 

wymogi nośności, określone dla podbudowy danej drogi ( w zależności od jej znaczenia - dla ziemnych ona nie występuje). 

2.1.7 Rurociągi grawitacyjne  

2.1.7.1 Rury PVC 

Przy projektowaniu a następnie układaniu rurociągi z PVC muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim: 

 wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, 

 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, 

 dostateczną trwałość użytkową. 
Do budowy rurociągów kanalizacyjnych stosuje się rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC /odporne na 

ścieranie, lita ścianka/ wg PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” i ISO 4435: „Rury i kształtki z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych” łączone na uszczelki gumowe, które 

dostarcza producent rur.   Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod drogami należy stosować rury i kształtki typu ciężkiego opisywane 

przez Producenta jako rury i kształtki klasy S, których SDR = D/s = 34 (stosunek średnicy do grubości ścianki).  

2.1.7.2 Łączenie rur  

Za pomocą kształtek do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” i 

ISO 4435: „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych”. 

2.1.8 Studzienki  

 Studzienki monolityczne – beton 
Przy projektowaniu a następnie montażu, studzienki żelbetowe muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim: 

 wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, w tym drogowych, 

 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, 

 100% szczelność na całej wysokości studzienki, 

 dostateczną trwałość użytkową, 

 zapewniać możliwość podłączenia wlotów bocznych w kinecie i ponad nią: 
- pod określonym w projekcie kątem, bez stosowania łuków na kanale bocznym, poza przypadkami określonymi w projekcie, 

- na wysokości określonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki, 

 powinny posiadać karbowane powierzchnie zewnętrzne, które przy wymaganym zagęszczeniu gruntu wokół studzienki zapewnią 

jej zabezpieczenie przed siłami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi siłami, 

 zapewniać konserwatorowi kanalizacji komfort pracy, 

 spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji. 

Zastosowane studzienki powinny spełniać wymagania PN-B-10729:1999. 
Ponadto studzienki powinny posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę. 

Powinny też spełniać wymagania PN-B-10729: 1999. 

Wszystkie połączenia elementów studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny być na uszczelkę gumową. W gruntach 
suchych takie rozwiązanie zabezpiecza przed nadmierną infiltracją wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 

Ponadto studzienki powinny posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę. 

Np. studzienki KAPRIN posiadają aprobatę techniczną AT/2001-02-1112. 
Studzienki powinny być wykonane z betonu min B - 40 i stali 34GS a w przypadku włazów z żeliwa. Kształtki przyłączne lub otwory do ich 

późniejszego zamontowania powinny być dostosowane do rur PVC. 

Żelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadać wymaganiom normy DIN 4304 część l, natomiast uszczelki DIN 4060. 
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Studzienki muszą być przystosowane do ścieków bytowo gospodarczych - zgodnie z PN-80/B01800. 

Ciężkie żelbetowe elementy studzienek powinny mieć a fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe służące do ich załadunku, 

wyładunku i montażu. 
A. Kineta studzienki - ma mieć średnicę wewnętrzną d = 1000, d = 1200 mm. W projekcie zastosowano następujące rodzaje kinet: 

przelotowe o przepływie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanału oraz kinety załomowe, zmontowane na zmianach kierunku 

przepływu. Kinety i spocznik muszą być wyłożone żywicą poliestrową warstwą o grubości min. 6 mm. 
B. Kręgi komory i komina - d = 1000, d = 1200 mm Ich wymiar pionowy musi zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości 

studzienki. Ponadto muszą być wyposażone w żeliwne stopnie złazowe lub w drabinę zejściową z materiału odpornego na korozję (dla 

obsługi), zamontowane fabrycznie. 
C Pierścień wyrównawczy - d = 1000, d = 1200 mm. Służy o do dokładniejszej korekty wysokości studzienki. Jego wymiar pionowy musi 

zapewnić uzyskanie na budowie wymaganej wysokości studzienki. 

D. Plyta przykrywowa - d = 1000/625, d = 1200/625 mm stanowi zwieńczenie studzienki oraz służy do osadzenia włazu. 
F. Właz żeliwny - powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-g7/H-74051 oraz zgodnie z określeniami zamieszczonymi w 

załączniku „A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej włazów żeliwnych ciężkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi oraz 

PN-EN-124:2000 typ ciężki, D40. Dopuszcza się zastosowanie włazów typu lekkiego wyłącznie na terenie ogródków przydomowych, tam 
gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów. Na terenach zalewowych należy stosować przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek, 

przykręcane. 

 
 Studzienki małogabarytowe 

Stosować studzienki o średnicach : 

Ø 425 mm 
Wyposażenie studzienek, włazy, pokrywy itp. wg. Dostawcy i Producenta studni. Studzienki zamawiać z „wklejonymi” kinetami 

dostosowanymi do kierunku kanału. 

2.1.9 Próby szczelności 

Materiałem służącym do wykonania prób szczelności jest woda, którą napełnia się kanalizację przy jej badaniu na eksfiltrację. 

2.2 Składowanie materiałów 

2.1.1.Rury 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 stopni 

Celsjusza. Jako zasadę należy przyjąć, że rury i kształtki z PCV i PE winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowiska musi być płaska, wolna od kamieni, i ostrych przedmiotów. 

Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci w "Instrukcjach montażowych układania w gruncie 

rurociągów produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk lub w "Instrukcjach montażowych" innego Producenta. Rur nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, nie oznaczają 

zmiany wytrzymałości lub ich odporności. Rury PVC dostarczone przez WAVIN Metalplast Buk mają na obu końcówkach zaślepki, które 

winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Takie samo wymaganie dotyczy rur innych Producentów. Gdy wiadomo, że 
rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego 

poprzez zadaszenie. 

 

2.1.2. Studzienki 

 Studzienki żelbetowe 
Elementy studzienek żelbetowych składuje się na otwartej przestrzeni, na utwardzonym podłożu o spadku < l:10 umożliwiającym 

odprowadzenie wód deszczowych. 

Należy je składować w pozycji pionowej, jednowarstwowo lub wielowarstwowo z przekładkami drewnianymi jeżeli dopuszcza to Producent. 
Kręgi mogą być składowane w pozycji poziomej o ile dopuszcza to Producent, lecz muszą być zabezpieczone przed przesunięciem. 

 Studzienki małogabarytowe  

Przechowywanie jak dla elementów z materiału PVC . 

3 Sprzęt 

Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty ziemne, szalowania, roboty montażowe i instalacyjne, należy 

wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Nie dopuszcza się stosowania maszyn i urządzeń do realizacji kanalizacji, takich które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia wód 
gruntowych lub powierzchniowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla środowiska. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórki i odbudowy nawierzchni drogowych, 

 odspajania i wydobywania gruntów w tym skały miękkiej, 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, itp.) 

 odwodnienia wykopów na czas budowy, 

 umacniania ścian wykopów, 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 ręcznego oraz mechanicznego zasypu wykopu, 

 ręcznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm, 

 do montażu rur PVC zaleca stosowanie specjalnego oprzyrządowania służącego do łączenia rur, zabrania się używania łyżki 

koparki do bezpośredniego wciskania bosego końca w kielich, 

 do montażu prefabrykowanych żelbetowych elementów studzienek, który nie może powodować mechanicznego ich uszkodzenia - 

z uwagi na znaczny ciężar tych elementów należy do montażu stosować dźwig, pamiętając o tym, że w wykopie znajdują się rury 
z PVC wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, 

 do przeprowadzenia prób szczelności kanalizacji tj. do zamykania wlotów i wylotów rur do studzienek, korki gumowe lub inne 

skuteczne urządzenia oraz przyrządy do przeprowadzenia badań, między innymi: niwelator, łata niwelacyjna, miarka z podziałką 
milimetrową, zegarek lub inny czasomierz, urządzenie doprowadzające wodę przy wykonywaniu przeprowadzenia prób 
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szczelności rurociągu tłocznego; 2 manometry sprężynowe, pompa hydrauliczna, czasomierz, 2 naczynia otwarte (zbiorniki) z 

materiału nienasiąkliwego i inne zgodnie z potrzebami i zestawieniem podanym w pkt. 8.2.1.1. wg PN-B-I 0725: 1997. 

4 Transport 

4.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Transport gruzu tak w obrębie budowy jak i na miejsce stałego deponowania gruzu, może być wykonany dowolnymi środkami transportu, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Postuluje się użycie samowyładowczego sprzętu do transportu gruzu. 

4.2 Wykopy - transport mas ziemnych 

Transport mas ziemnych może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

4.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy może być wykonany dowolnymi 

środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Każdy z elementów 

odwodnień liniowych należy przewozić oddzielnie. 

4.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Transport elementów umocnień pionowych ścian wykopów lub transport umocnień przesuwnych może być wykonany dowolnymi środkami 

transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

4.5 Odwóz nadmiaru gruntu 

Jak w pkt. 4.1. 

4.6 Zasyp wykopów 

Transport niezbędnego materiału na ochronne warstwy piaskowo - żwirowe, które mają być zastosowane jako element posadowienia i 

zabezpieczenia rurociągów, studzienek, pompowni może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się 

po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Również transport gruntu rodzimego, który ma być użyty do zasypu wykopu posiada identyczne wymagania. 

4.7 Rurociągi grawitacyjne PVC 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dzwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo ( rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 

przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”  Transport rur i kształtek ma szczególne wymagania Producenta, jednak środki 

transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. 

Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Rur i kształtek nie 

wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi akcesoriami. 

4.8 Studzienki żelbetowe i małogabarytowe (PE) 

Transport elementów żelbetowych nie ma specjalnych wymagań. Nie wolno tych elementów zrzucać lub wlec. Podczas transportu elementy i 
akcesoria studzienek, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Nie wolno ich transportować razem z elementami wrażliwymi na 

uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC. 
Załadunek i rozładunek należy prowadzić z należytą ostrożnością za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie 

na obwodzie prefabrykatu, tak aby nie uległy uszkodzeniu powierzchnie zewnętrzne zamki i uszczelki. 

Transport studzienek PE, należy prowadzić z dużą ostrożnością, odpowiednio zastabilizowane, aby nie dopuścić do uszkodzenia. 

4.9 Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 

po kilka sztuk i łączyć taśmą.  

4.10 Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu? Do miejsca jej układania nie powinien powodować: 

- segregacji składników 

- zmiany składu mieszanki  
- zanieczyszczenia mieszanki 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich, niżej podanych Polskich Normach. 

Ponieważ część kanalizacji będzie realizowana w drogach lokalnych, należy się kierować następującymi zasadami: 
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 nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót, 

 na czas budowy drogi te należy zamknąć, a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasadnionej konieczności ruch służb 

ratowniczych, 

 ruch ciężkich maszyn / pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odłamu. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś  przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 

świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynku.  Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Podstawę do wytyczenia kanalizacji oraz studzienek na tej sieci stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna. Wejście w teren powinno 

być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

 prace pomiarowe 

 rozebranie dróg żwirowych 

 rozebranie wjazdów 

 rozebranie dróg żwirowych 

 rozebranie wjazdów 

 ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej), 

 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

 jeżeli zajdzie taka potrzeba, ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

 wytyczenie osi wykopu, 

 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych  należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi , 

powierzchniowymi i gruntowymi.  
Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. 

5.3 Szczególne zasady wykonania robót 

5.3.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zamknąć drogę aktualnie przeznaczoną do robót, przy jednoczesnej realizacji projektu 

"Organizacji ruchu na czas budowy". 
Następnie należy wytyczyć kanalizację w terenie uwzględniając planowany obrys wykopu (szerokość wykopu). 

Gruz z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej musi być rozdrobniony w taki sposób, aby jego usuwanie nie uszkodziło istniejących 

sieci uzbrojenia podziemnego, które należy zlokalizować pod nadzorem ich Użytkownika. Załadunek i wywóz gruzu musi być 
zorganizowany w sposób, aby nie zagrażało to istniejącym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.  

Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych należy wywozić do utylizacji albo powtórnego wykorzystania. Przed rozbiórką nawierzchni 

bitumicznej należy  fragment nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki – odciąć  piłą mechaniczną  tarczową chłodzoną cieczą, po dokładnym  
wytyczeniu   ww.  fragmentu.  

Nie można  rozrywać  nawierzchni łyżką   koparki.  

Odwóz gruzu z rozbiórki nawierzchni do utylizacji lub do przetworzenia i wykorzystania.  
Nie można dopuszczać do obsuwania się odkrytej podbudowy spod nawierzchni bitumicznej.  

5.3.2 Wykopy 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej PN - B-l 0736, BN-83/8836-02”Przewody podziemne. 

Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze”. 
Realizacja wykopów o ścianach pionowych i o zaprojektowanych głębokościach przekraczających 1,0 m w pobliżu występowania budowli 

oraz w terenach nawodnionych, powinna być powiązana z jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu, które to umocnienia 

opisano poniżej. Również przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i 

usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne  na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w 

odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wykopy należy wykonywać równolegle z ich odwodnieniem na czas budowy, o ile taka potrzeba wstąpi. W dokumentacji geologicznej 

stwierdzono, że w rejonie robót występują grunty nawodnione. Dalsze roboty (podsypka i roboty montażowe) muszą być wykonywane w 
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gruntach suchych. 

5.3.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

5.3.3.1 Opis ogólny 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania elektrycznego pomp odwadniających, 

poparty obliczeniami. 

5.3.3.2 Odwodnienie powierzchniowe 

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej Normie PN-B-IO736. Wykonawca 

robot powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 

5.3.3.3 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od tego czy wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających czy też nie, Wykonawca powinien wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Ponadto rolę ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich nieprzydatność do celów 

posadowienia w/w rurociągów oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 
Drenaż wykonać stosując elastyczne rurociągi PVC perforowane ø 100 mm z obsypką filtracyjną. Studzienki drenażowe betonowe ø 800 

mm o głębokości 0.5m.  

Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.  
Wymóg prowadzenia dziennika pompowania. 

5.3.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej PN-90/M-47850. 

Wykonawca robot powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt szalowań poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku 
stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę 

ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu 
przed napływem wód deszczowych. 

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do 

naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu 
zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ tak na żądaną niweletę kanalizacji lub drogi w jej całym przekroju poprzecznym. 

Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

5.3.5 Odwóz nadmiaru gruntu 

Odległość odwozu  zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.  

 

Patrz pkt. 2.2.5. 

5.3.6 Zasyp wykopów i zagęszczenie gruntu 

W skład zasypu wykopów wchodzą wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur oraz studzienek tj. podsypka, obsypka i zasypka. 

Wymagania ogólne dotyczące robót przy wykonaniu zasypu wykopów zostały opisane w Polskiej Normie PN-B-l 0736. 

Wykonanie zasypów (podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka) musi odbywać się w gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami 
odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw opisanymi poniżej. Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki powinna być powiązana z 

jednoczesnym układaniem rurociągów oraz montażem studzienek, które opisano poniżej - patrz też pkt. 5.3.3.3. (usuwanie szalunków). 

Użyte materiały i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 

m dla rur PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1-0,2 m 

z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką  deskowań i rozpór ścian wykopu. W przypadku przejść w drogach o ruch ciężkim 
prace prowadzić zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 

Dla zachowania stateczności pobliskich budowli, o ile wymaga tego projekt, należy pozostawić szalunki w wykopie i zasypać je. W innych 

przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeżeli Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i 
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ujęto to w POR, zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Zagęszczanie osypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub studzienki w poziomie (utrzymania kierunku przewodu). 

Rurociągi grawitacyjne i tłoczne.  
 

5.3.6.1 Ogólne warunki układania kanałów. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można 

przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed 
opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać 

zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią  i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, 

symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
Poszczególne rury należy unieruchomić /przez pbsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura n ie mogła 

zmienić swego położenia.  Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /osi i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu 

i uprzednio  umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Odchylenie od osi  ułożonego przewodu /od osi projektowanej/  nie może przekraczać + - 20 mm dla rur PVC. Spadek rur powinien być 

jednostajny, a odchylenie spadku nie może przekraczać + - 1%. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem 

wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiedni dopasowaną pokrywą 

Wymagania dla układania rur zostały opisane w Polskiej Normie PN-92/B-I 0735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze" oraz normie ISO 4435 "Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PCV (PCV -
U)". Należy spełnić też wymagania szczególne dotyczące stosowania rur i studzienek, które zostały podane w „Instrukcjach montażowych 

układania w gruncie rurociągów z PVC, PE, produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk” lub innego Producenta. 

Układanie kanalizacji powinno się odbywać w gruncie suchym (całkowicie odwodnionym), począwszy od najniżej położonych odcinków 
kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub równolegle układane są odcinki kanałów bocznych 

(dopływów do kanału głównego). Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, osypki, nadsypki i 

zasypki. 

5.3.6.2 Kanały z rur PVC 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 30 st. C. 

Przy układaniu pojedynczych rur  na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury wzdłuż wykopu, 

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa ( do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana 

warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami  pod odcinkiem wciskowym. 

 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 

gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z  PVC, wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze , takie jak: 

- przycinanie rur, 

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod końcem 15 st. Wymiary wykonanego 

skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury.  Na bosym końcu rury należy 
przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę 

gumową , a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.   
.  

5.3.7 Rury osłonowe 

Rury osłonowe na skrzyżowaniach z drogami i uzbrojeniem istniejącym układa się w wykopie otwartym, szalowanym i suchym, 

dostosowując ich ułożenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanałów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.  
Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych lecz bez podsypki - patrz opis w pkt. 5.3.7. 

5.3.8 Studzienki żelbetowe 

 żelbetowe 

Wymagania dla montażu studzienek zostały opisane w: 

 Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736, 

 Normie DIN 4034 część I, 

 Karcie Katalogowej Producenta studzienek. 

Studnie można posadowić bezpośrednio w gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze, zagęszczonej podsypce piaskowej lub podłożu 
betonowym, w zależności od warunków gruntowo-wodnych. 

W razie konieczności podłoże betonowe wykonać z betonu B10 (beton z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie – wymagania dotyczące betonów niekonstrukcyjnych podano w Polskiej Normie PN-88/B-06250). 
Montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z uwagi na ułożone rury z tworzyw sztucznych. 

 Małogabarytowe (PE) ø 425  

Wymagania dla montażu zgodnie z zaleceniami Dostawcy i Producenta studzienek. 
Układać na podłożu z płytki chodnikowej 50/50/7 cm. 
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5.3.9 Rury ochronne stalowe  

Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności wg PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem 

przewodowe”. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w 

Dokumentacji  Projektowej i mieć trwałe wybite oznakowanie jednoznacznie określające gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5%  grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie 

powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni 

mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki 
spawacza. 

Przestrzeń pomiędzy rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronnej 

zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10 cm, mierząc od krawędzi rury przejściowej z pierścieniem 
samouszczelniającym. 

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed 

wprowadzeniem rury ochronnej. 
 

5.3.10 Studzienki kanalizacyjne 

5.3.10.1 Ogólne wytyczne wykonania 

Studzienki kanalizacyjne o sr. 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,4m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno – prefabrykowanej zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne”. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu 

elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na 
wyżej wymienionych elementach. 

Studzienki należy wykonywać równolegle z budową kanałów. 

 

5.3.10.2 Wykonanie poszczególnych elementów studzienki: 

A. Komora robocza 

Przy zagłębieniu mniejszym niż trzy m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. Komora robocza powinna 
mieć wysokość min. 2,0 m. Komorę wykonuje się z materiałów trwałych : z kręgów żelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejścia rur 

PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję  ochronną PVC. W części monolitycznej należy wykonać otwory na 

wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać nadproże min.  wysokości 15 cm – 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być 
zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki „80”. 

Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice rzędnych dna kanałów 

dopływowego i odpływowego przekraczają 0,50 m należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 
studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie wykonać obudowę z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny 

betonowej przeprowadzić próbę szczelności. 

B. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 0,80m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej 

przejściowej. 

C. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z dodatkiem środka 

uszczelniającego. 
D. Właz kanałowy 

Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć włazy typu ciężkiego śr. 600 mm. 
E. Stopnie złazowe  

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijakowo w dwóch rzędach, w odległościach 

pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzyniowym. 

5.3.11 Roboty wykończeniowe 

 Wjazdy domowe – nawierzchnia żwirowa 

Odbudowa nawierzchni przy wjazdach domowych. Nawierzchnia dwuwarstwowa : 

-warstwa dolna – grubość po zagęszczeniu 20 cm, żwir . Rozścielenie mechaniczne, zagęszczenie Proctor 0.97 
-warstwa górna, jezdna – grubość po zagęszczeniu 12 cm, żwir . Rozścielenie mechaniczne, zagęszczenie Proctor 0.97 

 Wjazdy domowe – nawierzchnia betonowa, beton B15 

-warstwa dolna – grubość 15 cm 
-warstwa górna, jezdna – grubość 10 cm, żwir. 

Beton konstrukcyjny z dodatkami uplastyczniającymi. 

5.3.12 Oznakowanie 

Na odcinkach przebiegu sieci z rurociągów  PVC układać na głębokości 0.7 m pod terenem taśmę sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego( 
PVC). 

5.3.13 Próby szczelności 

Wymagania dla wykonania prób szczelności zostały opisane w Polskiej Normie PN-92/B-I0735. Próbom szczelności oprócz studzienek 

poddaje się przewody kanalizacyjne, natomiast rury osłonowe zakładane na te przewody lub rury przewiertowe nie są poddawane takim 
próbom. 

Dla studzienek żelbetowych próby wykonuje się oddzielnie (materiał nasiąkliwy). 

Badania wykonuje się przy niepodłączonych przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych wszystkich otworach 
wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez 
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Inżyniera. 

Próbę szczelności dla rurociągu tłocznego należy wykonać oddzielnie, na zasadach podanych niżej. 

5.4 Dokładność wykonania 

5.4.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Nie jest ona opisana w normach w zakresie rozbiórki nawierzchni istniejącej, załadunku transportu i wyładunku gruzu. Jako zasadę należy 
jednak przyjąć, że szerokość robót rozbiórkowych nie może przekraczać zakresu robót dotyczących rozbiórki istniejących dróg lokalnych, 

żwirowych lub ziemnych, opisanych w przedmiarach robót. 

5.4.2 Wykopy 

Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-92/B- 10735 odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci 
kanalizacyjnej nie powinny być większe niż +/-10cm natomiast różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może 

przekraczać +/- 10cm. Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej. 

5.4.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Dokładność wykonania odwodnienia powierzchniowego nie jest określona w cytowanych normach (zwłaszcza, że jest to odwodnienie tylko 
na czas budowy), lecz powinna zapewniać obniżenie aktualnego zwierciadła wody gruntowej w taki sposób, aby realizacja podsypki, zasypki 

i obsypki kanalizacji odbywała się w wykopie suchym. 

Natomiast dla odwodnienia pasa robót ziemnych, należy przyjąć taką zasadę, że ich skuteczność powinna zabezpieczać grunty w wykopach 
w taki sposób, aby nie uległy zalaniu. 

Wymóg prowadzenia dziennika pompowania. 

5.4.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Dokładność wykonania szalowań nie jest określona w cytowanej normie lecz powinna zabezpieczać stateczność ścian wykopów oraz 
zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane rurociągi i studzienki. 

5.4.5 Odwóz nadmiaru gruntu 

Zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.  

5.4.6 Zasyp wykopów 

5.4.6.1 Podsypka 

Grubość podsypki pod rury kanalizacyjne została podana w projekcie, natomiast dokładność jej wykonania nie powinna przekraczać +/-10% 
w stosunku do grubości określonej w projekcie. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjnej nie powinna przekraczać +/-1cm, w każdym jej punkcie. 

Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej i nie może spowodować 
na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodować jego zmniejszenia do zera. 

Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z podanym przez Producentów rur z PVC i nie 

powinien być mniejszy od: 98% zmodyfikowanej wartości Proctora dla dróg oraz 95% zmodyfikowanej wartości Proctora dla terenów 
zielonych i na posesjach. Uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 

określonej w PN-86/B-02480. 

5.4.6.2 Obsypka i zasypka 

Dokładność wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyjnych jest ściśle powiązana z projektowanymi lub istniejącymi nawierzchniami 

drogowymi. Dokładność ta dla samej obsypki i nadsypki nie jest określona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zakłada się, że 

podana wysokość obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest wartością minimalną. Dla zasypki z uwagi na projektowane lub istniejące rzędne 
nawierzchni drogowych, podana wysokość zasypki będzie wartością maksymalną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z podanym przez Producentów rur z PVC oraz nie powinien być mniejszy od podanych 

wyżej (jak dla podsypki). 
Grubość zagęszczanego gruntu - zakłada się, że podane przez Producenta rur i studzienek grubości warstw zagęszczanego gruntu są 

wartościami maksymalnymi. 

5.4.7 Rurociągi grawitacyjne  

Wymagania odnośnie dokładności układania rur kanalizacyjnych zostały podane w polskiej normie PN-92/B-I0735 i tak: 

 Dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu według 

dokumentacji, nie powinno przekraczać +/-2cm. 

 Różnice rzędnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu od rzędnych przewidzianych w 

dokumentacji nie powinny przekraczać +/-1cm, w każdym jego punkcie i nie powinny spowodować na odcinku przewodu 

(między kolejnymi studzienkami) przeciwnego spadku ani spadku zerowego. 

 Głębokość ułożenia przewodu - wg dokumentacji i PN-92/B-l 0735 oraz PN-81/B-03020. 

5.4.8 Próby szczelności 

Wymagania odnośnie wykonania prób szczelności w zamkniętych przewodach kanalizacyjnych, prowadzących ścieki grawitacyjnie, zostały 

podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak: 
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A. Szczelność przewodów z tworzyw sztucznych – dla wykonanej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pkt. 6.1.1. cytowanej normy, nie 

dopuszcza ubytku wody lub ścieków z przewodu. 

B. Szczelność studzienek żelbetowych – należy założyć wymagania odnośnie wykonania prób szczelności, takie jakie zostały 
podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak: 

a) Szczelność obiektu – wielkość dopuszczalnych przecieków wody gruntowej do obiektu (studzienka z materiału 

nasiąkliwego) przy badaniu na infiltrację oraz wielkość ubytków wody z przewodu przy badaniu na eksfiltrację podają 
odpowiednie wzory zamieszczone w w/w/ Normie. 

b) Eksfiltracja – dla studzienek żelbetowych na kanalizacji sanitarnej, norma nie dopuszcza odchylenia ilości ubytku wody z 

przewodu od wartości dopuszczalnych podanych w cytowanej normie. 
c) Infiltracja – dla studzienek żelbetowych na kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza się odchylenia ilości wody infiltrującej z 

gruntu do przewodu w stosunku do wartości obliczonego ubytku dopuszczalnego. 

Uwaga: Ponieważ rodzaj materiału, z którego zbudowane są studzienki żelbetowe (materiał bardziej nasiąkliwy) jest inny od materiałów z 
których będzie wykonana kanalizacja (materiał nienasiąkliwy), próbę szczelności dla studzienek żelbetowych należy przeprowadzić 

oddzielnie. 

 
Rurociągi tłoczne 

Wymagania odnośnie sposobu przeprowadzania badania na szczelność przewodu wodociągowego oraz dokładności badania zostały podane 

w Polskiej Normie PN-B-10725. Jednak z uwagi na to, że badanie odcinka przewodu z PE prowadzącego ścieki sanitarne, proponuje się 
zastosowanie wskazania normy PN-B-10735:1992, która zgodnie z pkt. 6.1.1. nie dopuszcza ubytków wody lub ścieków z przewodu. 

5.5    Opis robót 

5.5.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Roboty transportowe obejmą następujące rodzaje gruzu powstałego przy pracach rozbiórkowych warstw drogowych: 

 gruz powstały z rozbiórki nawierzchni, 

 gruz powstały z rozbiórki podbudowy, 

W przypadku wystąpienia w terenie innych grubości tych warstw niż przyjęto w przedmiarach robót, należy pod nadzorem Inżyniera 
dokonać obmiaru tych wielkości. 

UWAGA: cały urobek z rozbiórki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje się do zasypów wykopów pod kanalizację sanitarną. 
 

 Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych należy wywozić do utylizacji albo powtórnego wykorzystania. Przed rozbiórką nawierzchni 

bitumicznej należy  fragment nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki – odciąć  piłą mechaniczną  tarczową chłodzoną cieczą, po dokładnym  
wytyczeniu   ww.  fragmentu.  

Nie można  rozrywać  nawierzchni łyżką   koparki.  

Odwóz gruzu z rozbiórki nawierzchni do utylizacji lub do przetworzenia i wykorzystania.  
Nie można dopuszczać do obsuwania się odkrytej podbudowy spod nawierzchni bitumicznej.  

 

5.5.2 Wykopy 

Wykopy pod sieci zewnętrzne kanalizacyjne będą to wyłącznie wykopy o ścianach pionowych, umocnionych. Wykopy pod sieć kanalizacji 

sanitarnej będą to wykopy liniowe przeznaczone dla układania sieci kanalizacyjnej oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji 

studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na tej sieci. 

Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nie umocnionych ścian wykopu, niezbędną dla: 

 ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej, 

 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów, szerokość tą podano w przedmiarach robót. 

Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, niezbędną dla: 

 ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych, 

 pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi, i głębokość tą podano w przedmiarach robót. 

Szerokość wykopu obiektowego stanowi odległość w świetle nie umocnionych ścian wykopu, niezbędną ,dla: 

 montażu pompowni 

 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów i szerokość tą podano w przedmiarach robót. 
Głębokość wykopu obiektowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, niezbędna dla: 

 ułożenia rurociągów kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej 

 pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku do dna przylegającego wykopu 

liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki. 

5.5.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Podany w projekcie zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. 
Dla odwodnienia wykopów na czas budowy należy zastosować: 

 dla przewiertów - odwodnienie igłofiltrami lub odwodnienie pompami. 

 dla kanalizacji - odwodnienie powierzchniowe, tj. ujęcie wód w studzienkach drenarskich i ich odpompowanie. 

Odwodnienie powierzchniowe. Głębienie wykopów do czasu założenia studzienek dla pomp należy realizować, pompując wodę wprost z dna 

wykopów. Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć studzienkę drenarską, którą należy zlokalizować poza obrysem 
kanału. Należy je wykonać z rur betonowych o średnicy 800 mm, które to rury powinny być zapuszczone 0,5-1,0 m poniżej projektowanej 

niwelety dna wykopu. 

W studniach tych należy zainstalować przenośne pompy zatapialne o wydajności większej od napływu wody gruntowej. Wodę ze studzienek 
drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych ułożonych po terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych. 

Zabrania się odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej. 
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Po zakończeniu realizacji kanalizacji, studzienki należy usunąć lub zasypać o ile Wykonawca wkalkulował to drugie rozwiązanie w koszty. 

Odwodnienie pasa robót ziemnych patrz opis w pkt. 5.3.3.3. i 5.4.3.  

 

5.5.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień. pionowych ścian wykopów zostaną podane przez Wykonawcę. Rozwiązania te powinny 

zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane rurociągi i studzienki oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. 

Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 
deszczowych. 

5.5.5 Odwóz nadmiaru gruntu. 

Odległość odwozu zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.  

5.5.6 Zasyp wykopów 

Wszystkie warstwy powinny być realizowane w gruncie suchym. 
Grubość warstw po zagęszczeniu powinna wynosić dla podsypki i nadsypki zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową WAVIN 

Metalplast Buk. 

Dla zasypki: 

 w terenach pod drogami: powyżej rzędnej góry nadsypki, do rzędnej odpowiadającej różnicy rzędnej drogi minus grubość 

wszystkich warstw drogowych podanych w przedmiarach robót, 

 w terenach zielonych: powyżej rzędnej góry nadsypki do rzędnej projektowanego terenu zielonego odpowiadającej z reguły 

rzędnej terenu istniejącego. 

Szerokość posypki, obsypki, nadsypki i zasypki: dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nie umocnionego, tj. po wyjęciu 
umocnień pionowych ścian wykopów lub szerokości wykopu umocnionego o ile projekt zaleca pozostawienie szalowań w wykopie. 

Stopień zagęszczenia - jak w pkt. 5.4.6. 

Obsypka i nadsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rur i studzienek. Musi ona 
zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Należy unikać pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak 

wykonana aby nie został on zniszczony lub nie został przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury 

jednocześnie. 
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur, tj. WAVlN Metalplast  Buk, opisano w "Instrukcji montażowej układania 

w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk" lub wg "Instrukcji ..." innych Producentów rur. 

5.5.7 Rurociągi grawitacyjne 

Montaż rurociągu należy poprzedzić: 

 sprawdzeniem prawidłowości wykonania podsypki piaskowo - żwirowej, 

 sprawdzeniem stopnia zagęszczenia podsypki, 

 sprawdzeniem czy na rurach, zwłaszcza na ich połączeniach kielichowych, nie występują odkształcenia lub uszkodzenia 

mechaniczne. 

Pod złącza należy wykonać dołki montażowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Szczegółowy opis wszystkich czynności koniecznych 
do wykonania podczas montażu rur podano w: 

- "Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych, przez WAVIN Metalplast Buk lub "Instrukcji ..." innych 

Producentów rur, 
W trakcie montażu należy szczególną uwagę zwrócić na to aby nie uszkodzić kielichów rur lub nie spowodować ich odkształcenia. 

stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie. 

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur, tj. WAVIN Metalplast Buk opisano w "Instrukcji montażowej układania 
w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk" lub wg "Instrukcji ..." innych Producentów rur i studzienek. 

5.5.8 Rury osłonowe 

Przed ułożeniem rur osłonowych pod drogami lub na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać: wykopy pod rurociąg 

kanalizacyjny oraz ich szalowania. Należy sprawdzić rzędną dna wykopu pamiętając o tym, że rura ta spoczywa poniżej dna rury 
kanalizacyjnej. Następnie na dole w rurze stalowej układa się na płozach z tworzyw sztucznych, rurociąg kanalizacyjny, dobierając 

wysokość płóz w taki sposób, aby uzyskać projektowaną niweletę. 

Oba końce rury przewiertowej zamyka się pianką poliuretanową, co najmniej na długości określonej w projekcie lub kosztorysie. 

5.5.8.1 Studzienki żelbetowe i małogabarytowe PEHD 

Wymagania dla montażu studzienek zostały opisane w Polskich Normach PN-B-IO279 i PN-B-l0736. 

Montaż studzienek powinien być jednoczesny z układaniem rurociągów i powinien być powiązany z jednoczesną realizacją podsypki , 

obsypki i zasypki. 
Montaż elementów prefabrykowanych i akcesoriów, musi być poprzedzony wykonaniem w studzienkach rurociągu wraz z podporami i 

przejściami szczelnymi przez ściany żelbetowe. 

Wymagania dla montażu studzienek małogabarytowych podane są w wytycznych DOSTAWCY materiału.  

5.5.9 Próby szczelności 

Próbom szczelności oprócz studzienek poddaje się przewody kanalizacyjne, natomiast rury osłonowe zakładane na te przewody lub rury 

przewiertowe nie są poddawane takim próbom. 
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5.5.9.1 Badanie przewodów kanalizacyjnych na infiltrację 

Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie. Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od 

odległości pomiędzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest ograniczona w 

normie. Ponieważ zgodnie z pkt. 6.1.1. Polskiej Normy PN-92/B-I0735, nie dopuszcza się ubytku wody lub ścieków z przewodu 
wykonanego z tworzyw sztucznych, zatem dopływ wód infiitracyjnych powinien wynosić zero. 

Badanie na infiltrację wody z gruntu do przewodu wykonuje się przy nie podłączonych przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji i 

przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

5.5.9.2 Badanie przewodów kanalizacyjnych na eksfiltrację 

Badanie na eksfiltrację przeprowadza się na przewodzie wypełnionym wodą do wysokości 0,5 m nad górną krawędzią otworu wylotowego 

znajdującego się w studzience na górnym końcu badanego przewodu. Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza 
od odległości pomiędzy kolejnymi studzienkami. 

Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego, przy spadku niwelety kanału przekraczającym 5% powinna być 

ograniczona do odcinka przewodu między dwoma kolejnymi studzienkami. Drugim ograniczeniem długości badanego przewodu jest wymóg 
wysokości napełnienia w studzience na górnym końcu badanego przewodu. Przy długościach znacznych po zachowaniu tego warunku w 

studzience na dolnym końcu badanego przewodu może dojść do wylania się wody na teren, co dyskwalifikowałoby badanie. 

Badanie na eksfiltrację wody z przewodu do gruntu wykonuje się przy nie podłączonych przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji 
i przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub 

innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z opisem podanym w PN - PN-92/B-10735 stosując wymogi dotyczące przewodów z tworzyw 

sztucznych czyli wykonanych z materiałów nienasiąkliwych. 

Wodę użytą dla badania danego odcinka można użyć ponownie dla badania innego odcinka sieci kanalizacyjnej. 

5.6 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie branżowej PN-B-10736. 
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno składować urobku. 

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być udokumentowana obliczeniami 

statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej, niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m. Ponieważ większość robót będzie 

wykonywana w rejonie zabudowy istniejącej, wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich, a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru. 
Roboty przy odwodnieniu wykopów na czas budowy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, zwłaszcza  

w zakresie zasilania elektrycznego pomp i igłofiltrów. 

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850. 
Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu - 

patrz opis powyżej - zatem stosowane rozwiązania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie, w całym cyklu 

realizacji sieci kanalizacyjnych. 
Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególną 

ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie 

z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku 

ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej 
Normie PN-E-051 00-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy 

wyłączyć na czas trwania robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni 

być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza się pracy urządzeń 
dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu robót w 

rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego kanału. Należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w rejonie 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami 

branżowymi. 

Generalnie nie dopuszcza się odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robót ziemnych lub jeżeli wystąpi, odwodnienia wykopów, do niżej 
położonych, istniejących lub już zrealizowanych kanałów sanitarnych, bowiem może to spowodować ich zamulenie. Możliwe jest 

odprowadzenie tych wód do kanalizacji deszczowej lecz tylko wtedy, kiedy w pobliżu brak jest naturalnych cieków wodnych, a ponadto 

wtedy kiedy: 

 Wykonawca uzyskał na to zgodę Użytkownika tej kanalizacji, 

 Wykonawca uzyskał aprobatę Inżyniera, 

 Wykonawca zobowiązał się ponieść koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Inwestora. 

Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach istniejących, należy realizować ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń wynikających z czynnej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji 

sieci istniejącej, którą posiada jej Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 
r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P.poż. 

Należy pamiętać, że ze ścieków mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową, takie jak wodór czy metan, oraz 

gazy trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek 
nienormalnej pracy urządzeń, tj. na skutek użytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami. 

W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, 

obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła ognia. Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz 
mających już połączenie z siecią istniejąca, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności tj. z przewietrzaniem 

kanałów, analizą składu powietrza za pomocą urządzeń przenośnych, asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu w maski tlenowe. 
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6 Kontrola jakości robot. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów polegają na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej 

SST oraz zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór wykopów podlega łącznie z umocnieniami ścian wykopów. 
Odbiór elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz studzienek kanalizacyjnych podlega odbiorowi łącznie z rurociągami oraz 

obiektami zamontowanymi na sieciach. 

Odbiór rurociągów, podlega odbiorowi jednocześnie z elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz łącznie ze studzienkami 
kanalizacyjnymi oraz innymi obiektami na sieci kanalizacyjnej. 

Kontrola związania z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 

wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za nie zgodną z wymaganiami normy i po 

wykonaniu poprawek badania przeprowadzić ponownie. 

 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża 

naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów ułożenia przewodów na podłożu, szczelność przewodu na eksfiltrację, i 

infiltracje, zabezpieczenie przewodu, studzienek przed korozją, wykonanie wylotów, separatorów. 
  

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenie wykopów przed zalaniem 

wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzeniu metod 
wykonywanych wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma 
naturalną wilgotność, nie został podebrany jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 

wymaganiom norm PN-86/B-0248 [1]. W przypadku z niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej  

należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 
korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.  

 Badania zasypu przewodu sprawdza się do badań warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem 

sypkości materiału użytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 cm. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-10 [23], wilgotności 

zagęszczonego gruntu. 

 Badania podłoża wzmocnionego odbywa się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w 

trzech wybranych miejscach  badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badania te ponadto obejmują usytuowanie 
podłoża w planie , rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

 Badania materiałów użytych w budowie kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 

ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi  w ST oraz bezpośrednio na budowie 

przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badania połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na 

podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń 

rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

  Badanie szczelności odcinka na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i 

odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy przeprowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie nie możliwości 

oznaczyć miejsca wycieku wody i przerwać badani do czasu usunięcia przyczyny nieszczelności 

 Badanie szczelności odcinka na infiltracji obejmuje: badanie stanu odcinka kanału ze studzienkami, pomiar dopływu wody 
gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy przeprowadzić obserwację i robić odczyt co 30 min. 

położenie zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 Badania zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka na 

eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy 
sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianych, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek 

przez oględziny zewnętrzne. 

6.2 Badania do odbioru 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót polegają na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. niniejszej SST oraz 
zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

6.2.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Należy wyrywkowo sprawdzać czy nie zostały naruszone warunki podane w pkt. 2.2.l. 

6.2.2 Wykopy 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych wysięków wodnych. Ponadto należy kontrolować  

zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń 

podziemnych, zejścia do wykopów, odwodnienie, podłoże i szalunki. 
Czynności wchodzące w skład badań do odbioru polegają na pomiarze taśmą mierniczą lub przyrządami geodezyjnymi zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, szerokości wykopu oraz jego długości. 

Ponadto do czynności tych zalicza się pomiar spadku i rzędnych dna wykopu w przekrojach węzłowych oraz w przekrojach w których 
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zlokalizowano studzienki kanalizacyjne. 

Pomiaru rzędnych dna wykopu dokonuje się niwelatorem lub innymi przyrządami geodezyjnymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Badania powyższe należy porównać dopuszczalnymi odchyłkami podanymi w pkt. 5.4.2. niniejszej SST. 

6.2.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Należy sprawdzać położenie zwierciadła wód gruntowych w istniejących studniach położonych obok jak i w wykopie. Sprawdzenie 

podlega także zaleganie gruntów słabonośnych, które należy wymienić. 

6.2.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

W przypadku szalowań wykonywanych indywidualnie na budowie, należy dokonać oceny staranności ich montażu, zwłaszcza w zakresie 
stosowanych rozpór. Oględziny wszystkich elementów szalowań, powinny ustalić czy nie występują na nich uszkodzenia mogące 

doprowadzić do zawalenia się wykopu. 

6.2.5 Odwóz nadmiaru gruntu 

Należy wyrywkowo sprawdzać czy nie zostały naruszone warunki podane w pkt. 2.2.1. 

6.2.6 Zasyp wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej 

SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych, z 

dokładnością do 1 cm, 

 sprawdzenie rzędnych góry podsypki, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia wykonanych warstw podsypki, obsypki i zasypki należy 

przeprowadzić wg Normy Branżowej BN-77/8931-12. 

6.2.7 Rurociągi 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-l0735. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

 badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej SST, 

 sprawdzenie drożności i czystości przewodu, 

 kontrola kielichów rur i połączeń zgrzewanych czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie. 

 Pomiary powinny obejmować w szczególności: 

 badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

 badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych, przy dopuszczalnych odchyłkach podanych w 

pkt. 5.4.7. 

6.2.8 Rury osłonowe 

Rury osłonowe jak w pkt. 6.2.10. 

6.2.9 Studzienki z PE, PP i żelbetowe 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z nr PN-92/B-10735. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

 badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej SST, 

 sprawdzenie drożności i czystości studzienki, 

 ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi, oraz między poszczególnymi elementami studzienek 

 kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, 

termiczne lub inne, 

 kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji i warunków BHP, 

 kontrola osadzenia włazów wejściowych. 

Pomiary powinny obejmować w szczególności: 

 badania położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

 badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych, przy dopuszczalnych odchyłkach podanych w 

pkt. 5.4.10. 

6.2.10 Próby szczelności 

Studzienki i rurociągi PVC 

Pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie PN-92/B-10735 oraz zgodnie z wytycznymi 

podanymi w "Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk" lub "Instrukcji" 
innego Producenta i powinny one obejmować: 

 badanie szczelności przewodu oraz studzienek na eksfiltrację, 
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 badanie szczelności przewodu oraz studzienek na infiltracją. 

Nie dopuszcza się ubytku wody z przewodu. 

Dla studzienek żelbetowych próby szczelności wykonuje się oddzielnie (materiał nasiąkliwy). 

 badanie szczelności studzienek żelbetowych na eksfiltrację 

 badanie szczelności studzienek żelbetowych i infiltrację. 

Dla studzienek żelbetowych max dopływ wód infiltracyjnych wg wzorów podanych w w/w Normie. 
Próby szczelności studzienek na rurociągach tłocznych należy wykonać identycznie jak dla pompowni ścieków 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5.4. specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy dalszych pracach, powinny 

zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Dotyczy to zwłaszcza umocnień pionowych ścian wykopów a 
także organizacji ruchu na czas budowy. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy 

eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7 Obmiar robót 

7.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Jednostkami obmiaru rozbiórki nawierzchni są: 

 1m2 powierzchni dla rozbiórki istniejącej nawierzchni, 

 1m2 powierzchni dla rozbiórki istniejącej podbudowy. 

Jednostką obmiaru dla wywozu gruzu jest 1m3 wywiezionego materiału, na odległość wskazaną przez Inwestora. Odległość tą stanowi 
odcinek po najkrótszej możliwej trasie, przebiegającej po drogach publicznych, między budową a miejscem stałego odkładu, wskazanym 

przez Inwestora lub Wykonawcę, uzgodnionym z Inżynierem. 

7.2 Wykopy 

Jednostkami obmiaru wykopów są: 

 1m2 zdjętego humusu o grubości określonej w kosztorysie, 

 1m3 ziemi w objętości korpusu ziemnego. 

7.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Jednostkami obmiarowymi odwodnień wgłębnych, pionowych, są: 

 100 szt igieł, 

 1 godzina pompowania wg obmiaru. 

Jednostkami obmiarowymi odwodnień liniowych, poziomych, są: 

 l m3 wykopu ręcznego, 

 l szt. studzienek d = 60 cm, 

 1m3 zasypów, 

 l mb rurociągu d = 100 mm, odprowadzającego wodę z wykopu, 

 l godzina pompowania wg obmiaru. 

7.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Jednostką obmiaru dla umocnień pionowych ścian wykopów jest 1 m2; 

 dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany umocnień, 

 dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany umocnień, dla każdego rodzaju umocnień oddzielnie. 

7.5 Odwóz nadmiaru gruntu 

Jednostką obmiarową wywozu nadmiaru gruntu jest l m3 wywiezionego materiału, na odległość wskazaną przez Inwestora. Odległość tą 

stanowi odcinek po najkrótszej możliwej trasie, przebiegającej po drogach publicznych, między budową a miejscem stałego odkładu, 
wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę, uzgodnionym z Inżynierem. 

7.6 Zasyp wykopów 

Jednostką obmiarową podsypki, obsypki i nadsypki z zagęszczaniem jest l m3 zużytego materiału tj. mieszanki piaskowo - żwirowej, czyli 

objętość wykopów minus potrącenia wynikające z tzw. wyporu tj. objętości studzienek drenarskich, rurociągów i studzienek 
kanalizacyjnych. 

Jednostką obmiarową zasypki jest 1 m3 zużytego materiału z zagęszczaniem tj. gruntu rodzimego spełniającego wyżej podane wymagania, 
czyli objętość wykopów minus potrącenia wynikające z tzw. wyporu g. objętości górnej części studzienek. 

Zasypy liczy się odrębnie dla terenów zielonych i dróg. 
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Jednostką obmiarową rozplantowania humusu jest l m3, humusu warstwą o grubości podanej w przedmiarach robót. 

7.7 Rurociągi 

Jednostką dla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jest l mb, przy czym długość kanalizacji przyjmowaną do obmiaru liczy się jako sumę 

odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) 
studzienek, zamontowanych na kanalizacji. Dla każdej zastosowanej średnicy rurociągu oraz każdej klasy rury obmiar liczy się oddzielnie 

Dla rur PVC oraz PE i TS obmiar liczy się oddzielnie natomiast dla rur PE i TS dodatkowo obmiarem jest 1 szt. połączenia przez spawanie. 

Jednostką dla montażu w wykopach rurociągu tłocznego z PE wraz z kształtkami, jest l mb, przy czym do obmiaru długość rurociągów 
tłocznych liczy się oddzielnie dla każdej średnicy zamontowanego rurociągu i jest ona przyjmowana jako suma odległości między osiami 

studzienek kanalizacyjnych i pompowni pomniejszona o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek i 

pompowni. Jednostką dla wykonania połączenia zgrzewanego czołowo lub oporowo jest 1 sztuka. Liczy się oddzielnie ilość sztuk dla każdej 
średnicy zamontowanego rurociągu. 

7.8 Rury osłonowe 

Jednostką dla wykonania rury osłonowej jest 1 mb, przy czym długość rury przyjmowaną do obmiaru liczy się jako: 

 długość rury przewiertowej jeżeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych, 

 w przeciwnym przypadku jako sumę odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic 

wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji. 
Dla każdej zastosowanej średnicy rury osłonowej z określoną grubością ścianki obmiar liczy się oddzielnie. 

7.9 Studzienki żelbetowe i PEHD 

Jednostką dla studzienek kanalizacyjnych, montowanych na kanalizacji sanitarnej, jest 1 komplet. 

Za komplet uważa się wszystkie elementy studzienek wg katalogu danego Producenta, zastosowane w projekcie, łącznie z wyposażeniem 
zamontowanym fabrycznie w studzienkach oraz elementami żeliwnymi. 

7.10 Próby szczelności 

Jednostką badania szczelności dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb długości kanalizacji na przewodzie o danej średnicy. Długość ta liczona 

jest jako suma odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych (bez potrąceń). 
Dla każdej średnicy kanału obmiar jest liczony oddzielnie. 

Jednostką dla wykonania próby szczelności rurociągu tłocznego jest 1 próba na 200 mb długości przewodu. 

8 Odbiór robót 

8.1 Zasady ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.00.00.00. uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4., dały pozytywne 

wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci 

kanalizacyjnych i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

A. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót dane geotechniczne 

obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, 

podział i opis gruntów”, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności 

środowiska gruntowo – wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez 
podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i  w poprzek trasy przewodu, a 

także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie, 

- Dziennik budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań 

szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 
 

B. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 

atmosferycznych, 

- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności/,  
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczania gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, jakości wbudowanych 
materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji przewodów i studzienek 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 
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montażu, oraz szczelności.  

 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wypisane do Dziennika Budowy. 

 

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY  

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

 protokoły przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

 inwentaryzacja geodezyjna  przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotycząca usunięcia usterek ; 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czyli wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory te powinny być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez. hamowania ogólnego postępu robót. 

8.2.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Roboty zanikające nie występują. 

8.2.2 Wykopy 

Roboty zanikające nie występują. 

8.2.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją tj. odwodnienie powierzchniowe, uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli obniżenie zwierciadła wody w wykopach nastąpiło w taki sposób, aby realizacja 

podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywała się w wykopie suchym. 

8.2.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Roboty zanikające nie występują. 

8.2.5 Odwóz nadmiaru gruntu 

Roboty zanikające nie występują. 

8.2.6 Zasyp wykopów 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają poszczególne warstwy zasypu tj. podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka. 
Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Roboty te uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w pkt. 5.4.6., dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na 
cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

8.2.7 Rurociągi 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbiór ten należy przeprowadzić 

jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie 
powinna być mniejsza od odległości między dwoma sąsiadującymi ze sobą studzienkami. 

8.2.8 Rury osłonowe 

Jak w pkt. 8.2.10. 

8.2.9 Studzienki PEHD 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie studzienki na kanalizacji sanitarnej. Odbiór ten należy 

przeprowadzić jednocześnie z odbiorem rurociągów kanalizacyjnych. Montaż studzienek kanalizacyjnych uznaje się za wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w pkt. 5.4.9., dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na 

cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

8.2.10 Próby szczelności 

Przy próbach nie występują roboty zanikające. 
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9 Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest zależna od Umowy między Inwestorem a Wykonawcą. 

Jeżeli przewidziano Umowę na tzw. ryczałt to podstawę stanowią faktury potwierdzone przez Inżyniera. 

Przypadek kiedy podstawą jest obmiar opisano poniżej. 
Wszystkie niżej wymienione rodzaje robót są płatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 zakup i dowóz materiałów i urządzeń na budowę, 

 doniesienie materiałów i urządzeń z miejsca składowania na miejsce ich wbudowania, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 montaż i demontaż urządzeń, jeżeli takowe występują, 

 odzysk niektórych materiałów (wbudowane na czas realizacji robót), 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 

 sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu, 

 a ponadto pozycje wymienione poniżej. 

9.1 Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu 

Rozbiórki nawierzchni i podbudowy są płatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:  

 ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni i podbudowy, 

 odrzucanie materiałów na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy. 

Transport gruzu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 załadunek na środki transportu, 

 wywiezienie na odległość wskazaną przez Inżyniera, 

 wyładunek z samochodu. 

9.2 Wykopy 

Wykopy płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
A - Wykonanie zdjęcia humusu sposobem mechanicznym, a w tym: 

 usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granicę robót, 

 ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie. 

B.- Wykonanie zdjęcia humusu sposobem ręcznym, a w tym: 

 odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót, 

 odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wyładowaniem przy granicy robót. 

C.- Wykonanie części wykopu sposobem mechanicznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym: 

 wyznaczenie osi i krawędzi wykopu, 

 wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład, 

 odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody, 

 zmiana stanowiska pracy koparki, 

 ręczne wyrównanie / wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoża pod realizację sieci, 

 ręczne wyrównanie i ukształtowanie powierzchni gruntów zapewniające prawidłowe odwodnienie terenu i zabezpieczenie 

wykopu przed zalaniem, 

 przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do l km. 

D.- Wykonanie części wykopu sposobem ręcznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym: 

 wyznaczenie osi i krawędzi wykopu, 

 ręczne odspojenie gruntu, 

 wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż windy ręcznej, 

 ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoża pod realizację sieci, 

 wydobycie urobku łopatą lub windą, 

 załadunek urobku na środki transportu, 

 przewóz ziemi samochodami łub ładowarkami do 5 km. 

E - Odspojenie skały: 

 wyznaczenie osi i krawędzi wykopu, 

 podłączenie młotów pneumatycznych do sprężarki, 

 odspojenie skał z docinaniem powierzchni skarp i dna wykopów. 

9.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Odwodnienia wykopów płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
A - Wykonanie wykopu, sposobem ręcznym jak w pkt. 9.2., 
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B - Wykonanie zasypu sposobem ręcznym jak w w pkt. 9.6., 

C - Montaż studzienek drenarskich 

 przygotowanie kręgów do opuszczenia, 

 wyrównanie terenu, 

 opuszczenie kręgów na dno wykopu i ustawienie, 

 wykucie otworów w betonowych ścianach studzienek, 

 zasypanie dna studzienek warstwą pospółki, 

 montaż i demontaż pompy oraz przewiezienie na następne stanowisko, 

 demontaż i załadowanie na środki transportu i przewiezienie na następne stanowisko, 

 wywóz elementów odwodnienia po zakończeniu budowy. 

D - Montaż rurociągów odprowadzających wodę z wykopu 

 ułożenie rur i kształtek, 

 podłączenie do pompy, 

 rozbiórka i przeniesienie na następne stanowisko, 

 demontaż i wywóz z budowy. 

9.4 Szalowania pionowych ścian wykopów 

Umocnienia pionowych ścian wykopów wypraskami stalowymi w gruntach suchych oraz nawodnionych płatne są wg obmiaru na 

podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 doniesienie materiałów z odległości 80 m i przygotowanie obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów, 

 wyrównanie ścian wykopu, 

 obudowa ścian z rozparciem, przykrycie wykopu balami, 

 rozbiórka umocnień, 

 odniesienie materiałów z rozbiórki na odległość 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem. 

9.5 Odwóz nadmiaru gruntu 

Odwóz nadmiaru gruntu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 odspojenie i załadunek gruntu, 

 zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót, 

 ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie, 

 transport ziemi na odległość wskazaną przez Inżyniera, 

 wyładunek ziemi. 

 w zależności od sytuacji wymiana gruntu 

9.6 Zasyp wykopów 

A – Podsypka: 

 wyrównanie dna wykopu, 

 zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu, 

 rozścielenie materiałów – podsypki, odcinkowo tłuczeń oraz geowłóknina. 

 ręczne ubicie. 

B - Zasypy wykonywane ręcznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 przygotowanie podłoża, 

 odspojenie materiału przeznaczonego do zasypu, złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu, 

 wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm, 

 zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm, 

C - Zasypy wykonywane mechanicznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 spulchnianie gruntu zrywarką, 

 mechaniczne przemieszczenie gruntu, 

 zasypanie mechaniczne wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm, 

 ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie, 

 wyrównywanie i utrzymanie dróg przejazdowych dla zgarniarek. 

D - Mechaniczne rozplantowanie humusu. 
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 rozścielenie ziemi urodzajnej, 

 ręczne wyrównanie terenu z grubsza. 

E. Ręczne rozplantowanie humusu. 

 rozścielenie ziemi urodzajnej, 

 ręczne wyrównanie terenu z grubsza. 

9.7 Rurociągi 

Ułożenie w gruncie rur kanalizacyjnych PCV, PE płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 wyrównanie dna wykopu, 

 opuszczenie rur na dno wykopu, 

 wykonanie dołków pod złącza, 

 ułożenie rur w wykopie, 

 regulacja osi i spadku rur, 

 przycięcie rur w razie potrzeby, 

 wykonanie połączeń kielichowych dla rur PCV, 

9.8 Rury osłonowe 

A - Ułożenie w gruncie rur osłonowych stalowych płatne są wg obmiaru na podstawę ceny jednostkowej, która zawiera: 

 wyrównanie dna wykopu, 

 przycięcie rur w razie potrzeby, 

 opuszczenie rur na dno wykopu, 

 wykonanie dołków pod złącza, 

 ułożenie rur w wykopie, 

 regulacja osi i spadku rur, 

 przeciągnięcie rury kanalizacyjnej przez rurę stalową, z założeniem płóz. 

B - Uszczelnienie rur osłonowych pianką poliuretanową - wg kalkulacji indywidualnej. 

 przygotowanie pianki, 

 wpuszczenie pianki między rurę osłonową a kanalizacyjną. 

9.9 Studzienki  

Roboty montażowe  płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która dla wszystkich niżej wymienionych prefabrykatów i 

akcesoriów zawiera: 

 zakup i dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 

 doniesienie i opuszczenie materiałów na dno wykopu, 

 ustawienie kinety i kręgów w osi i w poziomie z założeniem uszczelek, 

 wypełnienie połączeń zaprawą cementową, 

 osadzenie płyty nastudziennej z włazem, 

 sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu 

9.10 Próby szczelności 

Próby szczelności płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 wykonanie pokryw i uszczelnienia otworów w studzienkach, 

 zakup i dostawę wody, 

 napełnienie wodą badanego odcinka, 

 wykonanie prób i badań oraz usuwanie nieszczelności, 

 spuszczenie wody i usunięcie pokryw oraz zamknięć otworów. 

Próby szczelności dla rurociągów tłocznych. 
Próby szczelności rurociągu tłocznego płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

 zakup i dostawę wody, 

 doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu, 

 wykonanie i demontaż oporów i rozparć dla korków i trójników, 

 zakorkowanie końcówek badanego odcinka, 
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 napełnienie badanego odcinka wodą, 

 wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej, 

 kontrola złączy, 

 wykonanie prób i badań, 

 odwodnienie przewodu po próbie. 

10 Przepisy związane                                    

10.1 Normy 

a. PN-B-l0736: 1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.. Warunki techniczne 

wykonania." 

b. PN-B-06050: 1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne." 
c. PN-S-02205: 1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania." 

d. PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”. 
e. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane, badania próbek gruntu". 

f. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów". 

g. PN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
h. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". 

i. PN-B-10729: 1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 

j. PN-H-7405-l „Włazy kanałowe Masy A15". 
k. PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu i znakowanie, sterowanie jakością." 

l. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
m. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

n. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

o. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu.  

p. PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowj kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) . Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

q. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
r. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

s. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowj kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

t. PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury złącza i kształtki do systemów kanalizacyjnych. 

u. PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe. 

v. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

w. EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
x. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

y. PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne. 

z. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
aa. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 1:Guma. 

bb. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 2:Elastomery termoplastyczne 

 

Ustawy 
1. Ustawa prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 Marca 2003r (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, poz. 1163).  

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 

747 z późn. zmianami). 

 
Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 Kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z późn. zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z późn. zmianami). 
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5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie infrastruktury dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 

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

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późn. zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 
 

10.2 Inne dokumenty. 

1. Projekt szalowań wykopów sporządzony przez Wykonawcę robót. 

2. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk lub innego Producenta. 
3. Katalog Budownictwa. 

4. „Instalacja igłofiltrowa IgE-81 - Instrukcja obsługi i opis działania". 

5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II" - wyd. Arkady, W-wa 1989 r. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002 poz.690. 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.93 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz.U. nr 96/1993 poz. 437. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SIEĆ WODOCIAGOWA 

IS:05 

CPV 45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 
1.0. Wstęp    

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru, budowy i zabezpieczenia sieci 
wodociągowej   

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

- prowadzenia robót przy budowie i zabezpieczeniu wodociągu : 

      a/ montaż rurociągów z rur PE SDR 17 DN 63 
      b/  montaż rur ochronnych PCV  

      c/ montaż kształtek żeliwnych malowanych epoksydowo  

       d/ montaż kształtek PE 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w obowiązujących Polskich Normach. 

1.4.1. Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludności i 

przemysłu w wodę. 

1.4.2. Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujące w 

wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
1.4.3. Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2.0. Materiały 

Materiały użyte do budowy i zabezpieczenia wodociągu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a 

w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne oddziaływania nie powodowały 

pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

2.1. Rury przewodowe  

Rury PE do budowy sieci wodociągowych 

 rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria specyfikacji PAS 1075, 
 rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM, 

 rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez producenta posiadającego 

wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 
 wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę: dla PE63 

kolor niebieskirury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu) od 

producenta wymienionego na liście Stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net 

 rury powinny posiadać dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa (dla zastosowań na terenach szkód górniczych)  

 rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium umożliwiające bieżące 

przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej 

 możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

2.2. Rury ochronne  

2.2.1. Rury ochronne PCV 
- rura ochronna PCV  

2.3. Kształtki i armatura  

- hydrant p-poż.  

Przy budowie sieci wodociągowej należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wewnętrzną i 

zewnętrzną powłoką z farby  epoksydowej nakładanej  metodą proszkową o grubości min.  

250 µm lub kształtki PE. W węzłach  zastosować  połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem  tulei kołnierzowych dla systemu  

polietylenowego PE  wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez łącznik RK.  

W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z  wkładkami metalowymi.   

 

2.3.1. Kształtki PE bose z PE 63 

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych dostarczane przez producenta 

posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.  
 Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście stowarzyszenia 

PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net. 
 Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 

 Producent kształtek powinien posiadać aprobaty 

 Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie. 
 Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę . 

 Kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed montażem 

konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.  
 Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

 możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

http://www.pe100plus.net/
http://www.pe100plus.net/
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2.3.2 Kształtki elektrooporowe 

 

 wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej i 
przesyłania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 

14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

 kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 

 kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 

 każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. 

Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

 konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a przewody grzewcze powinny 

być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 

 kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone w korpusie 
kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, 

 każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, producenta, materiał oraz zawierający 
parametry zgrzewania,  

 każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał i średnicę. 
Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki, 

 kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 

 kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia końcówek elektrod zgrzewarki, 

 cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do wykonania zgrzewów z użyciem jednej 
zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek danego producenta nie 

powinna przekraczać 4 KWA, 

 mufy elektrooporowe w średnicach 315 mm powinny być produkowane bez użycia dodatkowych wewnętrznych stalowych 
pierścieni wzmacniających, 

 frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz nie może 
powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury, 

 trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny być wyposażone w nakrętki zabezpieczające z 
dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkręceniem, 

 możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 

 

3.0. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy ścianą 

wykopu z zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 20 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu  może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 

wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

3.1. Odspojenie i transport urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone  
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 

przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 

3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykopy nie są szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

3.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-
B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ przewodu), 

nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 

wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 

0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający dostaniu się wody z 
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.  

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące 

odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B-10725. 

3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze 

jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-

06050. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i 
bardzo ciężkim. 

3.5. Roboty instalacyjno-montażowe 

3.5.1. Wymagania ogólne 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 

utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie 
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z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym 

zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów 
pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i 

składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy 
usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.     

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest 

wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 
podłoże. Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do uszkodzenia 

izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 
co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego 

nie może przekraczać ± 2 cm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej  nie mogą w żadnym wypadku przekraczać 2 cm i 
nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  

Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2 (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 

Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że przykrycie mierzone od rzędnej górnej powierzchni 
przewodu do rzędnej terenu projektowanego jest mniejsze od głębokości przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwę 

ocieplającą należy zastosować żużel granulowany (kermazyt) grubości 30 cm przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma warstwami papy. 

3.5.2. Montaż przewodów 

Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach wodociągowych zgodnie z dokumentacją projektową.  Rury PE mogą 

być układane w temperaturze od -20o  do 50oC. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Dno wykopu powinno być 
wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i 

+5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur układanego przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie 

tymczasowych korków.  

3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia 

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. 

Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach 
widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla  tablic   oznaczających   zasuwy obowiązuje tło niebieskie. 

3.5.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

3.5.4.1 Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy  

PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na 

manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3  na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:  

Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być uniemożliwiony dostęp do 
złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich 

zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym 

odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 

ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku 

obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia 

roboczego: 

a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 
b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, 

c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 

MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia próbne całego przewodu niezależnie od 

średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej 
wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła  wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z 

przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić 

ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu 

wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

 

4.0. Kontrola jakości robót 

4.1.  Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 

Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, 

PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 

         - wytyczenie osi przewodów 

- wykonanie wykopu i podłoża 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  

zatrudnionych przy montażu 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,  

  nie rzadziej niż co 20 m, 

- wykonanie zasypu 
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- szerokość i głębokość wykopu 

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

- rodzaj rur, kształtek i armatury 
- bloki oporowe 

- szczelność przewodu 

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

4.2. Roboty montażowe 

Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 

c) ułożenia przewodów 
- głębokości ułożenia przewodu 

- ułożenia przewodu na podłożu 

- odchylenia osi przewodu 
- odchylenia spadku 

- zmiany kierunków przewodów 

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 

- zabezpieczenia przed korozją części metalowych 

- kontrola połączeń przewodów 
d) układanie przewodu w rurach ochronnych 

e) działanie zasuwy  

f) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że 

zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

5.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest  

- metr (m) montażu przewodu wodociągowego,  
- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy   wodociągowej, kształtek,  

- metr sześcienny (m3) roboty ziemne 

 

6.0. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót oraz schemat węzłów z 
domiarem do punktów stałych, 

b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 

c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.), 
f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

g) Protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie  

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonania przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 

-   zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od   

Dokumentacji Projektowej 
-   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek 

-  aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 

-   protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki  badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody 
płynącej w odbieranym  przewodzie protokoły badań szczelności całego przewodu 

 

Wykonawca w momencie dokonywania   odbioru końcowego robót  musi  przedłożyć poniższe dokumenty: 

Tabela – Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

  

Lp.  

 

Nazwa dokumentu Branża, temat, zakres Uwagi 

1 Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z wniesionymi zmianami 

potwierdzonymi przez 

projektanta i inspektora nadzoru 

2 Oświadczenie kierownika budowy Art. 57a Prawa Budowlanego 
Art. 57b  prawa Budowlanego 

 

3 Dziennik budowy kompletny  

4 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sieć wodociągowa 
- rzędne charakterystycznych 

punktów 

- hydrantów 

 

5 Protokołu z wykonania podłoża i głębokości 
ułożenia przewodów wodociągowych,  montażu 

- sieć wodociągowa 
 

 

6 Wydruki ze zgrzewarki potwierdzający jakość  

wykonania każdego zgrzewu  

- sieć wodociągowa  

7 Protokoły  , próby szczelności ,badania wody , - sieć wodociągowa wynik badania próbki wody  
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płukania,  pobranej przez 
wykwalifikowanego 

próbkobiorcę 

8 Certyfikaty lub deklaracje zgodności , atesty 
higieniczne 

 Wszystkie materiału użyte do  budowy 
sieci wodociągowej   

Potwierdzone za zgodność 
przez kierownika budowy 

9 Protokół odbioru pasa drogowego  

- drogi gminne 

 

 

7.0. Podstawa płatności 

Cena wykonania sieci wodociągowej obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 
- wykonanie wykopów, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie rur przewodowych, 

- montaż hydrantów przeciwpożarowych, 
- montaż armatury, 

- włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z istniejącej sieci wodociągowej, 

- przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- oznakowanie uzbrojenia, 
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wodociągowych z aktualizacją mapy 

zasadniczej. 

8.0. Przepisy związane i standardy 

     PN-B-06711         Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

     PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
     PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia statyczne i projektowe. 

     PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

     PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
     PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowiązuje od 1997 r.) 

     BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

     KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociągowa z zaworem odpowietrzającym. 
 

     „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001.” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IS:06 

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.   

 



 

 

98 | S t r o n a  

 

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 
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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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IS:07 

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 
 

2.2. 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 

IS:08 

ZEWNĘTRZNA SIEĆ GAZOWA, KOTŁOWNIA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ 

CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych w zakresie instalacji gazu. 

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 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1 związanych z: 

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazu   

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu 

budowy) 

- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie wraz z tulejami ochronnymi  

-     montaż zaworów kulowych do gazu 

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych 

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym 

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną 

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną nawierzchniową  

 

Montaż urządzeń : 

- kocił gazowy – wg dokumentacji projektowej 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

1.4.1. Instalacja gazowa – to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym , spełniająca określone wymagania szczelności, 

prowadzony wewnątrz lub zewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innymi wyposażeniem oraz 

urządzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami użytkownika i przeznaczeniem budynku. 

 1.4.2.Gazomierz – przyrząd (urządzenie) do pomiaru objętości przepływającego  

 1.4.3.Kocioł gazowy – urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepła w postaci 

ogrzanej wody lub pary wodnej.  

      1.4.4.Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe   

         przewody(przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na  

         zewnątrz budynku  

      1.4.5.Kurek główny –  urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa  

         gazowego z przyłącza do instalacji gazowej, element odcinający dopływ paliwa z sieci   
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         gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa   

      1.4.6.Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy),   

         układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w   

         zaprogramowanej współpracy.   

      1.4.7. Kurek odcinający  – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na  

         przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji,  

         gazomierza lub urządzenia gazowego  

      1.4.8. Ciśnienie próby szczelności – wartość ciśnienia ustalona dla wykonania próby  

          szczelności w zależności od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ciśnienia  

          roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodów instalacji gazowej  

          oraz rodzaju materiału, którego wykonana jest instalacja gazowa  

      1.4.9. Próba szczelności instalacji gazu  – czynność polegająca na utrzymaniu przez  

          określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu  

          obojętnego, odpowiednio wyższego do ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania  

          do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz  

      1.4.10. Przewód nawiewny – przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia 

      1.4.11. Przewód spalinowy – pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału  

           niepalnego, służący do odprowadzania produktów spalania na zewnątrz pomieszczenia,  

           w którym zainstalowane są urządzenia  

      1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną  

          liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla  

          kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

      1.4.13. Obudowa kurka głównego – wentylowana i zamykana skrzynka z materiału  

          niepalnego, stanowiąca zabezpieczenie kurka głównego i zapewniająca łatwy do niego  

          dostęp, ochronę przed uszkodzeniem lub dostępem osób niepowołanych oraz   

          oddziaływaniem opadów atmosferycznych  

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Kierownika Projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.01  „Wymagania Ogólne”. 

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest 

Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy 

przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały 

należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 
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2.4. Składowanie materiałów na budowie 

 

Rury stalowe, zawory kulowe  składować w pomieszczeniu zamkniętym. 

2.5. Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej  

Do budowy instalacji gazowej stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219, łączenie rur przez spawanie, połączenie z 

armaturą odcinającą przez skręcanie. 

2.6. Zawory  

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu  

2.7. Zawór główny  

Zastosowano zawór typu MAG o połączeniu kołnierzowy 

2.8. Wszystkie materiały 

powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji 

Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy. 

2.9. Materiały  

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie 

mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy. 

3. SPRZĘT 

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 

- młot do kucia, 

- gwintownica do rur mechaniczna, 

- zestaw do spawania gazowy, 

- sprzęt pomocniczy do montażu rur, 

4. TRANSPORT 

 Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego 
wymagania określone przez producenta. 

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w 

zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca  

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie 
wykonywana instalacja gazowa .  

5.2. Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej  

- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie 

-       montaż zaworów kulowych do gazu  

- montaż gazomierzy  

- montaż kuchenek gazowych 

- montaż kotłów gazowych 
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- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 

- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą narzędzi ręcznych 

- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym 

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi w ST. 

6.2. Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
oględziny zewnętrzne. 

Kontrola w zakresie budowy : 

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym 

w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji gazowych .  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są: 

- Rury stalowe  - metr (m), 

- zawory  - komplet (kpl.), 

- urządzenia ( kocioł gazowy ) – komplet ( kpl ) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad 

określonych w ST S.01 „Wymagania Ogólne”.  

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 

wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest komplet  (kpl) wykonanej kompletnej instalacji gazowej: 

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów 

składowych instalacji gazowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-89/M-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnienia i temperatur dla armatury  

 przemysłowej i rurociągów 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania  

PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania 

BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne 

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i  
 oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną  na gwincie. Wymiary, tolerancje i  

 oznaczenia 
PN-H-74200:1998                      Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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10.2. INNE DOKUMENTY 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, 

Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, 
Nr 80/03 poz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
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