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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  architektoniczny budowlany termomodernizacji  budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
ŚWIEBODZINIE, NA DZIAŁCE NR 152/5 - GMINA PLEŚNA.

Projekt opracowano na podstawie:
- inwentaryzacji uzupełniającej wyżej wymienionego obiektu,
- audytu energetycznego - opracowanie mgr inż. Andrzej Wójcicki
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. (Dz.u. 2013 poz. 926) zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 uzgodnień z Inwestorem
 uzgodnień branżowych
 uzgodnień materiałowych
 obowiązujących norm i przepisów prawnych

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy budynku Szkoły Podstawowej i obejmuje następujący podstawowy zakres prac:

 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS gr. 14cm, o współczynniku λ=0.04[W/m*K] – 890,5m2

 docieplenie  stropu  nad  piwnicą  (od  strony  piwnicy)  styropianem  EPS  gr.  14cm,  o  współczynniku  λ=0.04[W/m*K]  –
116,53m2

 montaż nawiewników higrosterowanych EXR – 24 szt.

 remont instalacji C.O. – 1 szt.

3. Ogólny opis obiektów

Obiekt 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane, stropy żelbetowe.
Sale lekcyjne znajdują się na parterze oraz 1 piętrze. Ostatnią kondygnację stanowi zaizolowany strych.
Budynek posiada kotłownię gazową - przewidzianą do remontu według odrębnego opracowania

4. Opis przedsięwzięć termomodernizacyjnych

W ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej należy wykonać:

o                   docieplenie ścian zewnętrznych: od poziomu gruntu do poziomu dachu włącznie z częścią strychu - styropianem EPS gr. 

14cm, o współczynniku λ=0.04[W/m*K]. Technologia lekka mokra (bezspoinowy system ociepleń).
o                   docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą: docieplenie stropu od strony piwnicy - styropianem EPS gr. 14cm, o współ-

czynniku λ=0.04[W/m*K]

o                   wymiana istniejących drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe z automatem samozamykającym przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych

o                   remont istniejącej kotłowni gazowej – według odrębnego opracowania

o                   remont istniejącej instalacji c.o.: wymiana grzejników i przewodów, montaż armatury regulacyjnej.

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE RÓWNOWAŻNEGO SYSTEMU IZOLACJI W STOSUNKU DO PRZEDSTAWIONEGO W DOKU-
MENTACJI.

5. Roboty uzupełniające powiązane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi

 Istniejąca stolarka PVC nie podlega remontowi (wymianie) 
 Instalacja odgromowa – przewiduje się demontaż i montaż instalacji odgromowej.
 Instalacja rynien i rur spustowych - przewiduje się demontaż i montaż instalacji.

6. Kolorystyka obiektów

Należy  zastosować  kolorystykę  budynku  szkolnego  zgodnie z Planem Zagospodarowania  Przestrzeni  z za-
strzeżeniami:

1. Powiązania kolorystycznego poszczególnych części zespołu tj. zastosowaniu jednolitych barw i jednorodnej ich
kompozycji ( wyróżnienie brył dominujących).

2. W odniesieniu do budynku szkolnego, na zasadzie powiązania istniejącej kompozycji bryłowej (narastanie form
w kierunku osi budynku, wynikające z uwarunkowań przestrzennych: budynek stanowi zakończenie perspekty-
wiczne ulicy doprowadzającej do Szkoły) z kompozycją kolorystyczną obiektu.

Kolorem dominującym na elewacjach powinien być kolor piaskowy RAL 1015 (zastosowany na elewacjach  części wyż-
szych obu budynków), 
Cokół należy wykonać w kolorze ciemniejszym: szarym z odcieniem zieleni RAL 7032, w technologii tynków 
mozaikowych strukturalnych. 

7. System ocieplania ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 

Technologia wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych w systemach ATLAS (lub równoważnym) .

7.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przygotować  materiały,  narzędzia  i  sprzęt  zgodnie  ze  specyfikacją

podaną  w  projekcie  technicznym  wykonania  ocieplenia.  Sprawdzić  czy  materiały  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  aprobat
technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej  powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego

podłoża.  Podłoże  powinno  być  nośne,  suche,  równe,  oczyszczone  z  powłok  antyadhezyjnych  (jak  np.:  brud,  kurz,  itp,  tłuste
zabrudzenia i bitumy)  oraz wolne od agresji  biologicznej  i chemicznej.  Warstwy podłoża  o słabej  przyczepności  (np.: słabe tynki,
odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15mm) należy dzień
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską.

                      _____________________________________ ________6________________________________________________________________
                                  PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  



               Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
    NIP : 873-000-43-45                                                       mgr inż. Marek Matyjewicz                                                       REGON : 850039248

           33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37          605-960-860       e-mail:   mmatyjewicz@poczta.okay.pl   

Podłoże chłonne zagruntować  preparatami.  Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych  podłożach, należy  wykonać
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu o wym. 10x10cm)
i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża,  konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej  warstwy.
Następnie  należy  podłoże  zagruntować  preparatem  głęboko  penetrującym  i  po  jego  wyschnięciu  wykonać  ponowną  próbę
przyczepności.  Jeżeli  i  ta  próba  da  wynik  negatywny,  należy  uwzględnić  dodatkowe  mocowanie  mechaniczne  i  odpowiednie
przygotowanie podłoża.
UWAGI!

 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości powierzch-
ni  i odchylenia od pionu.  Ponieważ  znaczne  nierówności  i krzywizny  nie tylko  obniżają  efekt  końcowy  prac ale  także,
zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu.

 W przypadku występowania niewielkich (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić  wcześniejsze
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo–murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać zapra-
wę w warstwie o grubości nie większej niż 15mm.

 Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropia-
nowych. Przy czym, połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu powinno być wykonane na ciągłej warstwie za-
prawy klejącej.

 W uzasadnionych  przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok,  zaleca
się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia
podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych.

 Powłoki słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć.

 Należy  pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża może spowodować
poważne skutki, z odpadnięciem ocieplenia od ściany włącznie.

7.2. Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża.

Po sprawdzeniu  i przygotowaniu  ścian oraz  zdjęciu  obróbek  blacharskich i rur spustowych  /przy zewnętrznym  odwodnieniu
budynku)  można  przystąpić  do  przyklejania  płyt  styropianowych.  Należy  przed  tym  wykonać  tymczasowe  odprowadzenie  wód
opadowych z dachu budynku.
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego.

Przed realizacją mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki
z podłoża (wg zasad określonych  w świadectwach i aprobatach technicznych  ITB) Bardzo istotne jest  właściwe dobranie rodzaju,
liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników.
Sposób przygotowania zapraw klejących.

Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do
osiągnięcia jednorodnej  konsystencji. Ilość  wody potrzebnej  do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania
należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki /wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym.
Uwagi!

 Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej ilości wody
do przygotowania każdego opakowania zaprawy.

 Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną.

 Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji zawar -
tych na opakowaniu produktu.

7.3. Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany.

Przygotowaną  zaprawę  klejącą  należy  układać  na  płycie  styropianowej  metodą  "pasmowo-punktową”,  czyli  na obrzeżach
pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej  powierzchni „plackami" o średnicy około 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty
w odległości około 3cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar
50x100cm  to na środkowej  jej  części  należy  nałożyć  8-10  „placków"  zaprawy.  Prawidłowo  nałożona  zaprawa  klejąca  powinna
pokrywać min 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę
należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej
płaszczyzny z sąsiednimi płytami, Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys  płyty,  to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest
zarówno  dociskanie  przyklejonych  płyt  po  raz  drugi,  jak  również  korekta  płyt  po  upływie  kilkunastu  minut.  W  przypadku
niewłaściwego  przyklejenia  płyty,  należy  ją  oderwać,  zebrać  masę klejącą  ze  ściany,  po  czym  nałożyć  ją ponownie  na płytę  i
powtórzyć operację klejenia płyty.
Płyty styropianowe należy  przyklejać  w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin piono-
wych. Na ścianach z prefabrykatów,  płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt pre-
fabrykowanych.
UWAGI!

 Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej  często spotykanym błędem jest rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tyko w
postaci  „ placków". Błąd ten powoduje,  że przewieszony poza „placek" fragment płyty ugina się nawet  pod małym naciskiem, co w
efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego.

 Przyklejanie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowe powoduje skumulowana naprężeń w warstwie zbrojonej)

 Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje  miejscowe
skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ ociepleniowy.

 Niedopuszczalne jest  wypełnianie  szczelin w płytach styropianowych  zaprawą  klejącą,  ponieważ  w miejscach tych powstają
mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplną zaprawy.  W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej,  przyspieszając
korozję warstwy elewacyjnej  i powodując wystąpienie  smug i wykwitów  na powierzchni  elewacji.  W przypadku jednak  wystąpienia
szczelin (większych niż 2mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej.
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7.4. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża.

Płyty  termoizolacyjne  należy  mocować  do  podłoża  przy  użyciu  łączników  mechanicznych,  które  należy  zastosować  i
zamontować  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  Projekcie  Technicznym  /typ  łączników,  ich  długość,  liczba,  rozmieszczenie  i
głębokość  zakotwienia.  Do mocowania płyt  styropianowych  do podłoża  najczęściej  stosuje się łączniki  z trzpieniem plastikowym.
Przy  czym,  montaż  łączników  należy  rozpocząć  dopiero  po  dostatecznym  stwardnieniu  i  związaniu  zaprawy  klejącej.  Proces
twardnienia zaprawy zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaż  łączników można rozpocząć  dopiero po 2 dniach od przyklejenia  płyt  styropianowych.  Przy mocowaniu  łączników należy
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe  osadzenie  trzpienia w podłożu  oraz  jednakowa  płaszczyznę talerzyka  z licem warstwy
termoizolacji.
UWAGI!

 Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo,  przez nadmierne zagłębienie talerzyka  w styropianie,  co
prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osa-
dzenie łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych  obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osła-
bia warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany.

 Długość łączników powinna być prawidłowo dobrana.  Nie należy stosować łączników ze skróconym trzpieniem, gdyż
powoduje to zwiększoną migrację wilgoci i większe ryzyko uszkodzenia elewacji.

 W związku z tym, iż przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku występuje większe ssanie wiatru, w
miejscach tych należy zastosować większą ilość łączników mechanicznych (8 szt./m2).

7.5. Połączenia systemu ociepleniowego z pozostałymi elementami budynku.

Miejsca  połączeń  ocieplenia  ze  stolarką  okienną,  drzwiową  obróbkami  blacharskimi  i  dylatacjami  należy  uszczelnić
odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje; duże
skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie
uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin,  w które wniknie woda obniżając  trwałość całego układu
ociepleniowego.

8. Instalacja odgromowa i uziemienie

Należy dokonać sprawdzenia instalacji odgromowej  wg poniżej przedstawionych wytycznych:

- Połączenia drutów stalowych przewodów zwodów poziomych powinny być jak dla złączy uniwersalnych krzyżowych, odga-
łęźnych lub ich odpowiedników.

- Przewody odprowadzające pionowe powinny być z prętów stalowych    6mm a instalację odprowadzającą jako napręż-

ną. Do naprężania stosujemy uniwersalne uchwyty naciągowe.
- Przewody odprowadzające pionowe mocować do ściany za pomocą uchwytów naciągowych z blokadą zakotwiczonych do

ściany.
- Przewody uziemiające powinny być z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju 70mm2 a uziemienie otokowe z bednarki

stalowej ocynkowane o przekroju 200mm2. Obydwa rodzaje przewodów układamy w ziemi na głębokości około 0,6m.
- Do połączenia przewodu uziemiającego ze zwodem pionowym stosujemy uniwersalne złącza kontrolne z dwoma śrubami

M8.
- Bednarkę uziemiającą z otokiem powinna być połączona metodą spawania i zabezpieczona środkami antykorozyjnymi.
- Przy zastosowaniu  osłon termoizolacyjnych zwody pionowe  powinny być  w rurkach izolacyjnych  np.  RS22 a przewody

uziemiające w rurkach RS47. Złącza kontrolne umieszczamy w puszkach izolacyjnych.
- Zbliżenia instalacji uziemiającej z innymi instalacjami umieszczonymi w gruncie uzupełniamy odpowiednimi osłonami izola-

cyjnymi.
- Po wykonaniu i odbiorze instalacji odgromowej należy dokonać pomiaru oporności uziemienia.
- Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru.

9. Obliczenia warstw aktualnego przegród izolacyjnych 

Oceny aktualnego stanu obiektu pod względem termicznym dokonano przez porównanie współczynników przenikania ciepła U
przegród zewnętrznych zgodnie z zaleceniami, zawartymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.  (Dz.U.  Nr  75,  poz.690)  i  normy  PN-91/B-02025,  stanowiące  podstawę  do  zwiększenia  izolacyjności  cieplnych  przegród
budowlanych Zaprojektowano następujący sposób poprawienia izolacyjności cieplnej budynku:

 ściany docieplić styropianem frezowanym EPS 70-040 - gr. 14cm
 strop nad piwnicą docieplić styropianem frezowanym EPS 70-040 - gr. 14cm
Docieplenie ścian i elewację budynku wykonać metodą „lekką-mokrą”, co znacznie poprawi izolacyjność przegrody, spowoduje

znaczne oszczędności energii cieplnej oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu.

10. Instalacja centralnego ogrzewania

W ramach  termomodernizacji  obiektu  projektuje się remont  instalacji  c.o. dla budynku  Szkoły Podstawowej  w Świebodzinie.
Projekt remontu kotłowni wg odrębnego opracowania.

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur miedzianych twardych, przeznaczonych do instalacji c.o. wg normy: PN-
EN 1057:2006 Miedź i stopy miedzi  – Rury miedziane  okrągłe bez szwu do wody i gazu  stosowane  w instalacjach  sanitarnych i
ogrzewania.

Główne  przewody  zasilające  i  powrotne  prowadzić  pod  stropem  pomieszczeń  parteru,  w obudowie  z blachy gładkiej  –  wg
szczegółu na rysunku nr 18 – Rozwinięcie instalacji c.o.. Na przewodach stosować izolację cieplną o współczynniku przewodzenia
ciepła nie większym niż 0.035[W/(m*K)] o grubości 20mm dla rur dn10÷dn22 i 30mm dla większych średnic.

Piony instalacji lokalizowano w miejscu istniejących pionów, aby wykorzystać istniejące przebicia przez stropy.
Na przewodach  prowadzonych  w piwnicy stosować  izolację  cieplną o współczynniku przewodzenia ciepła  nie większym niż

0.035[W/(m*K)] o grubości 30mm w płaszczu ochronnym.
Na rurociągach poziomych stosować podpory stałe (układ dwóch  złączek blokujących uchwyt  mocujący)  ograniczające ruchy

osiowe oraz podpory przesuwne – wg wytycznych producenta rur.
W  projekcie  przewidziano  grzejniki  stalowe  płytowe  firmy  Purmo  typ  Compact  z podłączeniem  bocznym.  Dopuszcza  się

stosowanie grzejników stalowych płytowych innego producenta zapewniających wymaganą moc cieplną.
Na  zasilaniu  grzejników  zaprojektowano  zawory  termostatyczne  z  nastawą  wstępną  oraz  głowicami  termostatycznymi.

Stosować  głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed manipulacją przez osoby niepowołane.  Na powrocie przy grzejnikach
zaprojektowano zawory grzejnikowe powrotne z nastawą wstępną, umożliwiające odcięcie i spust z instalacji.
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Próbę szczelności instalacji c.o. należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru
rurociągów miedzianych”. Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić
instalacje  wodą  oraz  dokładnie  odpowietrzyć.  Wymagane  ciśnienie  próbne  (najwyższe  ciśnienie  robocze  +  0,2MPa)  należy
dwukrotnie podnosić w okresie 30 min. do pierwotnej wartości.  Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 6
bar.  W czasie następnych  2 minut spadek  ciśnienia nie może przekroczyć 2 bary.  W przypadku  wystąpienia przecieków podczas
przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności od początku.

Po  przeprowadzonych  próbach  szczelności  należy  wykonać  odbiory  instalacji  przewidziane  w „Warunkach  technicznych
wykonania i odbioru rurociągów miedzianych”.

Wykonanie instalacji należy powierzyć autoryzowanej  firmie dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji
na użytkowanie.

                                                                                                                                           Opracował:

                       mgr inż. Marek Matyjewicz
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY 

W ŚWIEBODZINIE NA DZ. 152/5

INWESTOR:

GMINA PLEŚNA    33-171 PLEŚNA 240

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PRO-IN-MAT 33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12 TEL. 14 627-26-37 w.11-15

KLAUZULA KOMPLETNOŚCI
PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI,

WARUNKAMI
DO PROJEKTOWANIA, ZARZĄDZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZĄ WIEDZĄ TECHNICZNĄ I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU

MA ON SŁUŻYĆ.

PROJEKTOWAŁ:    NR. UPRAWNIEŃ:           DATA:        PODPIS:

mgr inż. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88  2016-08-05
specjalność instalacji sanitarnych 

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grzegorz Pabjan         S-199/02 2016-08-05
specjalność instalacyjno-inżynieryjna

PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERA …… PONUMEROWANYCH STRON

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: TARNÓW 2016-08-05 NR. PROJEKTU: 05/08/2016

Kopiowanie, przerysowywanie, powielanie itp. bez zgody autorów stanowi naruszenie Ustawy o ochronie praw autorskich

DYREKTOR ZAKŁADU   :   MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ
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- Niniejszy Projekt opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych obowiązujących w chwili jego prze-
kazania Inwestorowi.

- Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie może dokonać wyłącznie jednostka projektowa – podstawa prawna - Ustawa o Ochro-
nie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- inwentaryzacji stanu istniejącego,

- uzgodnień międzybranżowych,

- obowiązujących norm i przepisów.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej im. Bł. Matki Teresy
z Kalkuty w Świebodzinie.

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:
- remont pomieszczenia kotłowni (ścian, stropu i posadzki),

- remont technologii kotłowni (kotłów, przewodów spalinowych, instalacji gazowej),

- remont instalacji AKPiA (szafki sterowniczej, zabezpieczeń).

4. Remont pomieszczenia kotłowni

W pomieszczenia kotłowni przewiduje się remont zniszczonych powierzchni ścian, stropu i po-
sadzki oraz wymianę drzwi.

4.1. Remont ścian

W obrębie prac remontowych należy wykonać (wg rys. 1 i 2):
- usunięcie starego tynku,

- wykonanie nowego tynku cementowego na gładko o gr. 1-2cm,

- zagruntowanie ścian emulsją bitumiczną Eurolan 3K,

- wykonanie izolacji pionowej 2x Plastikol UDM 2S,

- montaż obudowy ścian z płyt gipsowych wodoodpornych GKBI na profilach CW50 do montażu płyt

gipsowych,

- wykonanie w obudowie z płyt gipsowych 18-tu kompletów kratek wentylacyjnych 30x10cm umieszczo-

nych nad posadzką i pod stropem,

- ułożenie płytek ściennych na płytach gipsowych.

- zamurowanie otworu po oknie, wokół wentylacji nawiewnej.

- roboty malarskie

4.2. Remont stropu

W obrębie prac remontowych należy wykonać (wg rys. 1 i 2):
- usunięcie starego tynku,

- wykonanie nowego tynku cementowego na gładko o gr. 0.5-2cm,

- dwukrotne malowanie stropu farbą emulsyjną.

4.3. Remont posadzki

W obrębie prac remontowych należy wykonać (wg rys. 1 i 2):
- wyrównanie zniszczonej wylewki cementowej,

- ułożenie płytek gresowych podłogowych.

4.4. Wymiana drzwi

Przewiduje się demontaż istniejący drzwi wejściowych i montaż drzwi stalowych o wymiarach
90x200cm z ościeżnicą stalową. Odporność ogniowa drzwi EI60. Drzwi kotłowni muszą otwierać się na
zewnątrz.

Przewiduje się również montaż drzwi na przejściach do pomieszczeń sąsiadujących z kotłownią.
Montować drzwi o wymiarach 90x200cm, 80x170cm z ościeżnicą stalową i o  otwierane na zewnątrz ko-
tłowni. Odporność ogniowa drzwi EI60.

5. Remont technologii kotłowni

W ramach remontu technologii kotłowni projektuję się:
- wymianę istniejących kotłów gazowych,

- wymianę przewodów spalinowych,
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- wymianę wentylacji nawiewnej,

- dostosowanie instalacji c.o. do nowego układu kotłów,

- przebudowę instalacji gazowej.

5.1. Wymiana kotłów

Dotychczas zamontowane są 2 kotły gazowe o mocy 58kW każdy. W ramach remontu projektuje się
demontaż istniejących kotłów gazowych oraz montaż kaskady kotłów na wspólnej ramie do umieszczenia
na podłodze.

Dobrano 2 kotły kondensacyjne o mocy 60kW z regulatorem pogodowym i sterowaniem przeznaczonym
dla układu kaskadowego np. Brotje WGB70, DeDietrich Innowens MC65 lub inne równoważne.

Pozostałe elementy wchodzące w skład kaskady wg zestawienia na rzucie kotłowni.
Zabezpieczenia kotłowni

- Zawory bezpieczeństwa

Obliczenia przeprowadzono na podstawie PN-B-02414.
Wymagana przepustowość zaworów bezpieczeństwa - wg warunków technicznych Dozoru Technicznego DT-
UC-90/KW/04 oraz wg PN-81/M-35630.

Dobrano zawór membranowy 3/4" Tmax=140C, ciśnienie 3.0bar np. Syr 1915 lub inny równoważny.
- Licznik ciepła

Dobrano licznik ciepła o średnicy G1 1/4”(R1”) o przepływie Q=6.0 m3/h PN16 np. Kamstrup Multical
402

- Naczynie wzbiorcze

Obliczenia przeprowadzono wg PN-B-02414.
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ N200 o pojemności użytkowej Vu=180dm3 z rurą wzbiorczą Dn25
i zaworem obsługowym SU Dn25.

Oprowadzenie skroplin
Oprowadzenie skroplin z kotłów kondensacyjnych projektuje się za pomocą rur PP do kanalizacji

wewnętrznej. Przewidziano wspólne dla obu kotłów urządzenie neutralizacyjne z pompą do kondensatu
wypełnione granulatem.

Po neutralizacji kondensat projektuje się odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej
rurami do kanalizacji wewnętrznej PP40.

5.2. Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano przewody spalinowe z elementów ze stali kwasoodpornej gr. 1.0mm łączonych na
uszczelki o średnicy Dn100 i długości ok. 14.0m. Rury należy umieścić w istniejącym przewodzie
spalinowym.

Przed uruchomieniem kotłowni należy sprawdzić drożność i szczelność przewodów spalinowych.

5.3. Wentylacja kotłowni

Wymagana powierzchnia otworów wentylacyjnych nawiewnych: Fw=5*120kW = 600cm2.
W ramach remontu projektuje się kanał wentylacji nawiewnej o wymiarach 30x20cm = 60cm2, wyko-

nany z blachy stalowej ocynk. gr. 0.55mm. Kanał zakończyć kratką wentylacyjną na wysokości 30cm
nad podłogą.

Istniejąca wentylacja wywiewna jest wystarczająca do prawidłowej pracy kotłowni i nie wymaga
remontu.

5.4. Dostosowanie instalacji c.o.

Ze względu na nową lokalizację kotłów należy połączyć istniejącą instalację c.o. ze sprzęgłem
hydraulicznym kaskady kotłów. Połączenie instalacji projektuje się z rur stalowych ze szwem wg PN-
74/H-74200.

Dla ochrony kotłów na nowym odcinku instalacji projektuje się filtroodmulnik Dn40 np. FO-Au-
lin, TER-FO lub inny równoważny.

Projektuje się wymianę istniejących pomp obiegowych LFP TYP 40POr80C na nowe o równoważnych
parametrach. Przy pompach montować nowe zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry siatkowe i arma-
turę pomiarową.

Uzupełnianie wody w instalacji grzewczej odbywać się będzie wodą wodociągową za pomocą automa-
tu uzupełniającego zład np. firmy Reflex, Honeywell.

Instalację uzupełniania wody kotłowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych Dn25. Insta-
lację włączyć do istniejących w kotłowni rur wody zimnej.

Po wykonaniu remontu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności. W przypadku wystąpie-
nia przecieków należy je usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności od początku.

5.5. Przebudowa instalacji gazowej

W ramach przebudowy instalacji gazowej projektuje się montaż szafki z zaworem elektromagne-
tycznym oraz przebudowę instalacji zasilającej kotły.

Instalację projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 – „Rury sta-
lowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A”, łączonych przez spawanie gazowe.
Przewody wewnątrz kotłowni należy prowadzić po suficie kotłowni. Przewody instalacji gazowej w
stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (c.o., wodnej, kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeń-
stwo ich użytkowania, a odległość między nimi powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej należy usytuować w odległości co najmniej 10cm powyżej innych
przewodów instalacyjnych, przy skrzyżowaniach odległość ta winna wynosić co najmniej 2cm. Od urzą-
dzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, łączników, bezpieczników, gniazd wtykowych odległość
ta winna wynosić 60cm. Przewody gazowe prowadzić w odległości 2-3cm od sufitu ze spadkiem 4mm na
1mb w kierunku dopływu gazu. Każde podejście do odbiornika gazowego należy zakończyć kurkiem kuli-
stym 0.4MPa, zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym na wys. min. 70cm od podłogi. Połączenia in-
stalacji z odbiornikami wykonać na stałe za pomocą dwuzłączki.

Zbędne po przebudowie przewody gazowe usunąć a pozostałe króćce szczelnie zaślepić.
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Na instalacji gazowej zasilającej kotłownię projektuje się zawór elektromagnetyczny MAG-3 Dn40
łączony z instalacją za pomocą przeciwkołnierzy. Zamknięcie zaworu MAG-3 może nastąpić za pomocą
impulsu elektrycznego wysyłanego z modułu sterującego lub ręcznie, otwarcie zaworu wyłącznie ręcz-
nie. Zawór projektuje się umieścić w szafce gazowej o wymiarach 600x600x250mm bezpośrednio przy
istniejącej szafce gazomierzowej.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, lecz przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przed
i za gazomierzem na ciśnienie 0.05MPa przez okres 30min. Instalacja jest uważana za szczelną, gdy
podłączony manometr rtęciowy nie wykaże spadku ciśnienia w czasie trwania próby.

W przypadku, gdy zaobserwuje się spadek ciśnienia po uszczelnieniu instalacji, próbę należy
przeprowadzić powtórnie. Gdy trzykrotna próba da wynik negatywny, należy instalację zdemontować i
wykonać na nowo.

Po wykonaniu próby szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez dokład-
ne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie farbą podkładową nawierzchniową olejną koloru żół-
tego.

6. Remont instalacji AKPiA

W ramach remontu projektuje się:

- montaż układu sterowania dla systemu kaskadowego,

- montaż szafki zasilająco-sterowniczej z zabezpieczeniami,

- układ sygnalizacji wycieku gazu,

- remont oświetlenia kotłowni,

- połączenia wyrównawcze i uziemienie.

6.1. Montaż układu sterowania

Projektowana kotłownia sterowana będzie poprzez:

- regulator pracy kaskady kotłów,

- regulator pogodowy,

- czujniki temperatury.

Regulatory i czujniki pogodowy będą sterował pracą palników, pompami kotłowymi i obiegowymi w
zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury na zasilaniu. Regulatory przystosowane są do
pracy z płynnie obniżoną temperaturą wody kotłowej oraz współpracy z palnikami o regulacji stop-
niowej i płynnej.

Montować regulatory i czujniki zalecane przez producenta kotłów.
Montaż i uruchomienie instalacji należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie będącej dystrybuto-

rem wymienionych wyżej urządzeń.
Automatyka kotłowni powinna mieć możliwość rozbudowy o moduł do nadzorowania i sterowania pra-

cą kotłowni przez internet.
Główną trasę kablową w kotłowni wykonać w korytku metalowym K-100. Podejścia do pomp, kotłów,

siłowników i czujników wykonać kształtownikiem U04 i rurkami plastikowymi RVS. 

6.2. Szafka zasilająco-sterownicza SZS

Szafkę zasilająco-sterowniczą SZS kotłowni zaprojektowano w oparciu o prefabrykat SPACIAL 3D
firmy SAREL o wymiarach 700x500x250. W szafce tej znajdują się układy zasilania i sterowania ko-
tłów gazowych, pomp obiegowych i kotłowych, układu wykrywania wycieku gazu. Szafka jest zabezpie-
czona przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć ochronnikami przepięciowymi II stopnia
typu SPC-S20/280/4 firmy MOELLER. Zasilanie szafki SZS należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy.
Zasilanie wykonać poprzez zabudowę obudowy natynkowej RNN1x6 wraz z rozłącznikiem bezpiecznikowym
i wkładkami 25A. Zasilanie szafki wykonać przewodem typu YLY5x4mm2 układanym w rurze ochronnej RVS
37 na uchwytach na tynku.

6.3. Układ sygnalizacji wycieku gazu ATS

Kotłownia jest zabezpieczona przed niekontrolowanym wypływem gazu za pomocą systemu firmy GA-
ZEX.

W ramach aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej projektuje się:

- zawór elektromagnetyczny typu MAG-3;

- detektor gazu DEX o konstrukcji przciwwybuchowej,

- moduł sterujący MD-2Z,

- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21,

Detektor gazu DEX-1 umieścić na suficie nad kotłami. Detektory połączyć z modułem sterującym
MD-2Z.

Po przekroczeniu 5% DWG uruchamiana jest sygnalizacja optyczna, a po przekroczeniu 10% DWG
uruchamiana jest sygnalizacja akustyczna i następuje automatyczne odcięcie gazu.

6.4. Remont oświetlenia

Projektuje się wymianę istniejącego oświetlenia kotłowni z zastosowaniem dwóch opraw świetl-
nych 2x36W. 

6.5. Ochrona od porażeń

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa urządzeń kotłowni jest zapewniona przez szybkie wyłącze-
nie napięcia zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe zabudowane w poszczególnych roz-
dzielnicach.
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Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykonać na uziemionym zacisku w szafce SZS. Punkt rozdzia-
łu uziemić Ru<10ohm. Uziom wykonać jako pionowy z prętów fi18 powlekanych miedzią. Połączenie
uziomu wykonać bednarką Fe/Zn25x4.

W kotłowni należy wykonać połączenia wyrównawcze oraz główną szynę wyrównawczą. Należy metodą
pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji.

Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami BHP. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi
instalacjami branżowymi.

Projektował:
mgr inż. Marek Matyjewicz

                      SPECYFIKACJA TECHNICZNA           S-00 
                                    WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00 „Wymagania Ogólne", odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania i Przejęcia Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsię-
wzięcia: TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI C.O. SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W ŚWIEBODZINIE NA DZIAŁCE NR152/5 - GMINA PLEŚNA

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna S-00 „Wymagania Ogólne" jest stosowana jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisa-
nych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Dokumentów Kontraktowych.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S-00 Wymagania Ogólne
S-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
S-02 Roboty ziemne
S-03 Sieć wodociągowa z przyłączami

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe (PN), instrukcje i prze-
pisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.3.3. Zakres Robót obejmuje  TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI C.O.

1.4. Ogólny opis planowanych Robót objętych ST

                                                             Zakres robót obejmuje wykonanie:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEBODZINIE - GMINA PLEŚNA
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Nr
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

  1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY   

  1.1. INSTALACJA C.O. SZKOŁY   

1 KNNR 4
0514/02  

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 80mm
m 1

2 KNNR 8
0422/07  

Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-
1060mm kpl 66

3 KNNR 8
0412/05  

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm
szt 66

4 KNNR 8
0409/03  

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-
50mm m 99,3

5 KNNR 8
0409/02  

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-
32mm m 78,4

6 KNNR 8
0409/01  

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-
20mm m 354,5

7 KNNR 8
0425/01  

Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10dm3
szt 3

8 KNNR 8
0412/01  

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20mm
szt 12

9 KNNR 8
0412/05  

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm
szt 15

10 KNNR 3
0306/02  

Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej
m3 10

11 KNR 4-01
0208/01  

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości 10cm szt 45

12 KNR 4-01
0339/02  

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 25

13  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż i montaż sufitu podwieszonego

m2 25

14 KNR 1
0301/01  

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 10mm i grubości ścianki 1,0mm 
na ścianach,  lutowanie miękkie m 105

15 KNR 1
0301/02  

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12mm i grubości ścianki 1,0mm 
na ścianach, lutowanie miękkie m 120,6

16 KNR 1
0301/03  

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1,0mm 
na ścianach, lutowanie miękkie m 68,2

17 KNR 1
0301/04  

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0m na 
ścianach, lutowanie miękkie m 37

18 KNR 1
0301/05  

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1,0mm 
na ścianach, lutowanie miękkie m 23,7

19 KNR 1
0301/06  

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i gubości ścianki 1,5mm, 
lutowanie miękkie m 78,4

20 KNR 1
0301/07  

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm i grubości ścianki 1,5mm, 
lutowanie twarde m 99,3

21 KNR 1
0304/04  

Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 22mm
szt 3

22 KNR 1
0304/05  

Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 28mm
szt 5

23 KNR 0-34
0103/07  

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulina-
mi Thermaflex FRM m 354,5

24 KNR 0-34
0103/08  

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulina-
mi Thermaflex FRM m 177,7

25 KNNR 4
0127/01  

Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z two-
rzyw sztucznych szt 1

26 KNR 1
0307/01  

Płukanie instalacji c.o.
m 532,2

27 KNR 1
0307/03  

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
m 532,2

28 KNR 1
0307/04  

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem 
regulacji szt 4

29 KNR 1
0308/01  

Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 10mm
szt 2

                      _____________________________________ ________17________________________________________________________________
                                  PROJEKTOWANIE  *  OPINIE  *   EKSPERTYZY  *   REALIZACJA  *  KOMPLEKSOWA  DOSTAWA  *  NADZORY  INWESTORSKIE  *  ROZRUCHY  OCZYSZCZALNI  I  STACJI   UZDATNIANIA  



               Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT PRO-IN-MAT          
    NIP : 873-000-43-45                                                       mgr inż. Marek Matyjewicz                                                       REGON : 850039248

           33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12     tel. 14627-26-37          605-960-860       e-mail:   mmatyjewicz@poczta.okay.pl   

30 KNR 1
0309/02  

Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm
szt 2

31 KNNR 4
0121/01  

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 
20mm szt 6

32 KNNR 4
0121/02  

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 
25mm szt 6

33 KNNR 4
0121/04  

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 
40mm szt 6

34 KNNR 4
0121/05  

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 
50mm szt 6

35 KNNR 4
0416/01  

Grzejniki stalowe członowe do 5 elementów
kpl 36

36 KNNR 4
0416/01  

Grzejniki stalowe członowe do 5 elementów
kpl 30

37 KNR 2-15
0408/01  

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nomi-
nalnej 10-15mm szt 66

38 KNNR 4
0412/01  

Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm
szt 66

39 KNNR 4
0412/01  

Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm
szt 66

40 KNNR 4
0409/06  

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 35mm
szt 6

41 KNNR 4
0409/05  

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 28mm
szt 4

42 KNNR 4
0409/04  

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 22mm
szt 4

43 KNNR 2
1503/01  

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe wysokości do 5m do robót 
wykonywanych na sufitach m2 195

44 KNNR 2
1503/04  

Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość ruszto-
wania do 5m m2 195

45 KNNR 4
0514/02  

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 80mm
m 1,8

46 KNNR 4
0411/03.1  

Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25mm o połącze-
niach gwintowanych szt 2

  1.1.1. OBUDOWA PRZEWODÓW C.O.   

47 KNR 2-02
1215/02  

Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w ścianach
szt 6

48 KNR 2-02
1215/02  

Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w ścianach
szt 6

49 KNR 4-01
0530/06  

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy 
ocynkowanej szerokości ponad 25cm m2 81

  1.2. DOCIEPLENIE ŚCIAN I STROPU PIWNIC   

  1.2.1. ŚCIANY - DOCIEPLENIE   

  1.2.1.1. DEMONTAŻE I ODTWORZENIA   

50 KNNR 8
0202/09  

Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 
150mm w budynkach niemieszkalnych - Z EWENTUALNYM UZUPEŁNIE-
NIEM

m 10

51 KNNR 8
0208/03.4  

Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 75-100mm uszczelnionej pierście-
niami gumowymi - RURY SPUSTOWE msc 10

52 KNNR 3
0604/01.1  

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni do 5m2 m2 12

53 KNR 2-17
0137/01  

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 
1000mm szt 5

54 KNP 2
0111.3/01  

Obsadzanie haków zawiasowych do okien i drzwi w gotowych otworach w ce-
gle - p.a. DEMONTAŻE I MONTAŻ szt 25

  1.2.1.2. ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNEJ   

55 KNNR 2
1501/01  

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m
m2 1118,19

56 KNR 2-25
0209/02  

Rozebranie zadaszenia z przenośnych elementów stalowych skręcanych na 
śruby, z dachem krytym blachą trapezową- NAD WEJSCIEM m2 25

57 KNR 2-25
0209/01  

Budowa zadaszenia z przenośnych elementów stalowych skręcanych na śru-
by, z dachem krytym blachą trapezową m2 2,5

58 KNR 0-23
2611/01  

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 890,5
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59 KNR 0-23
2611/02  

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
jednokrotne gruntowanie emulsją UNIGRUNT m2 890,5

60 KNR 0-23
2611/04  

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej STOPTER
m2 890,5

61 KNR 0-23
2614/03.1  

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropia-
nowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

m2 890,5

62 KNR 0-23
2612/08  

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER m 612,91

63 KNR 0-23
2612/09  

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styro-
pianowymi w systemie STOPTER m 137,71

64 KNP 2
0114.1/01  

Obsadzanie podokienników o długości do 1,0m w cegle - DEMONTAŻ
szt 80

65 KNP 2
0114.2/01  

Obsadzanie podokienników o długości do 2,5m w cegle
szt 80

66 KNR 2-17
0156/01  

Nawietrzaki
szt 24

67 KNNR 3
0701/03  

Remont ościeżnic
m2 4,16

68 KNR 0-19
0929/12  

Wymiana drzwi na drzwi z PCW
m2 4,16

  1.2.2. OCIEPLENIE STROPU PIWNIC   

69 KNNR 5
0206/01  

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na 
tynku na betonie - PRZEDŁUŻENIE INSTALACJI DO PUNKTÓW ŚWIETL-
NYCH

m 15,75

70 KNNR 5
0303/01  

Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z 
przewodem o przekroju do 2,5mm2 szt 35

71 KNNR 5
0501/02  

Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W zawieszanych 
(zwykłych) - WRAZ Z DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCYCH kpl 35

72 KNNR 5
0501/01  

Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - WRAZ Z
DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCYCH kpl 15

73 KNR 0-23
2614/03.4  

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropia-
nowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

m2 116,53

74 KNNR 2
1501/01  

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m
m2 123,76

  1.2.3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA   

75 KNNR 3
0701/03  

Remont ościeżnic
m2 5

76 KNR 0-19
0929/12  

Wymiana drzwi na drzwi z ALUMINIUM
m2 6,8

77 KNNR 3
0307/02.2  

Osadzenie elementów o powierzchni większej od 0,1m2 w murze z cegły na 
zaprawie cementowej m3 1,66

REMONT KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE W  ŚWIEBODZINIE

Nr
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

  1. BRANŻA BUDOWLANA   

  1.1. ŚCIANY   

1 KNNR 3
0601/01  

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach bez względu na ilość m2 52,31

2 KNR 4-01
0108/09  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1km m3 1,07

3 KNR 4-01
0354/07  

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
szt 1

4 KNR 4-01
0108/10  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km m3 10,7
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5 KNNR 3
0306/01  

Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cemen-
towo-wapiennej m3 0,56

6 KNNR 3
0302/02  

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie cementowej m3 0,56

7 KNNR 3
0603/04  

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na stropach i pod-
ciągach z osiatkowaniem m2 52,31

8 KNR 4-01
0603/04.2  

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów otynkowanych
m2 52,31

9 KNR 4-01
0603/04.2  

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów otynkowanych
m2 52,31

10 KNR 0-14
2010/07  

Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jedno-
stronnym m2 47,55

11 KNNR 3
0608/02  

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x20cm na gotowym i 
wyrównanym podłożu m2 35,22

12 KNNR 3
0605/04.1  

Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą 
emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi m2 12,33

13 KNR 2-17
0137/01  

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 
1000mm szt 18

14 KNNR 3
0702/06  

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych
m2 5,36

  1.2. SUFIT   

15 KNNR 3
0601/02  

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach 
płaskich, belkach i schodach bez względu na ilość m2 21,85

16 KNR 4-01
0108/09  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1km m3 0,44

17 KNR 4-01
0108/10  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km m3 4,4

18 KNNR 3
0306/01  

Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cemen-
towo-wapiennej m3 0,02

19 KNNR 3
0302/02  

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie cementowej m3 0,02

20 KNNR 3
0603/04  

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na stropach i pod-
ciągach z osiatkowaniem m2 21,85

21 KNNR 3
0605/04  

Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą 
emulsyjną m2 21,85

  1.3. POSADZKA   

22 KNR 4-01
0211/03  

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach m2 21,85

23 KNR 4-01
0102/01  

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębo-
kości do 1,5m w gruncie kategorii I-II m3 6,56

24 KNR 4-01
0108/09  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1km m3 7

25 KNR 4-01
0108/10  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km m3 70

26 KNNR 2
1201/03  

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
m3 4,37

27 KNNR 2
0604/01  

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
m2 27,31

28 KNNR 2
0602/02  

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na zaprawie m2 21,85

29 KNNR 2
1202/01  

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro 
grubości 20mm m2 21,85

30 KNNR 2
1202/03  

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo-
ści o 10mm m2 131,1

31 KNNR 2
0104/01  

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o 
średnicy do 14mm t 0,01

32 KNR 4-01
0809/05.1  

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20cm m2 21,85

  2. INSTALACJA KOTŁOWNI CENTRALNEJ DLA C.O.   

33 KNNR 8
0412/01  

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20mm
szt 5

34 KNNR 8
0409/01  

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-
20mm m 3

35 KNNR 8
0409/03  

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-
50mm m 4
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36 KNNR 8
0409/04  

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 65-
80mm m 6

37 KNNR 8
0503/07  

Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg
szt 2

38 KNNR 8
0517/01  

Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5, Eca IN 7-mio 
członowego o powierzchni ogrzewalnej do 9,5m2 -DEMONTAZ KOTŁA kpl 2

39 KNNR 8
0534/04  

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o średnicy 400mm do urządzeń i in-
stalacji c.o. m 3

40 KNNR 8
0530/01  

Demontaż osprzętu kotła - miarkownika ciągu typu "S" lub przeponowego
szt 2

41 KNNR 8
0530/05  

Demontaż osprzętu kotła - rurki syfonowej
szt 2

42 KNNR 8
0532/04  

Demontaż wymiennika ciepła typu Rotor, płaszcz 150-200mm
szt 1

43 KNNR 4
0515/03  

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm łączone przez spawanie
m 6,6

44 KNNR 4
0516/01  

Montaż rurociągów stalowych o średnicach nominalnych 40mm/3,2mm
m 6,9

45 KNNR 4
0516/02  

Montaż rurociągów stalowych o średnicach nominalnych 50mm/3,6mm
m 14,5

46 KNNR 4
0103/03  

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 
25mm w wykopie m 2

47 KNNR 4
0516/04  

Montaż rurociągów stalowych o średnicach nominalnych 80mm/4,5mm
m 4,5

48 KNNR 4
0517/01  

Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 40mm/3,2mm - 25mm
szt 2

49 KNNR 4
0517/04  

Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 80mm/4,5mm
szt 4

50 KNNR 4
0517/03  

Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 65mm/3,6mm
szt 7

51 KNNR 4
0517/02  

Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 50mm/3,6mm
szt 12

52 KNNR 4
0517/01  

Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 40mm/3,2mm
szt 5

53 KNNR 4
0517/01  

Montaż kształtek stalowych o średnicy nominalnej 40mm/3,2mm-p.a. 25mm
szt 7

54 KNR 7-12
0101/05  

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzecie-
go stopnia czystości

m2 10,83

55 KNR 7-12
0204/04  

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, rurocią-
gów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm m2 10,83

56 KNR 7-12
0209/01  

Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, konstruk-
cji stalowych pełnościennych m2 10,83

57 KNNR 4
0503/04  

Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 110kW- kaskada 
dwóch kotłow 2x60 kW kpl 1

58 KNNR 4
0520/05  

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 40mm dla ci-
śnień 0,6MPa szt 4

59 KNNR 4
0520/06  

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 50mm dla ci-
śnień 0,6MPa szt 3

60 KNNR 4
0526/05  

Osadniki żeliwne kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 40mm
szt 2

61 KNNR 4
0526/03  

Osadniki żeliwne kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 25mm
szt 1

62 KNNR 4
0519/05  

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi 
o średnicy nominalnej 40mm dla ciśnień 1,6MPa szt 2

63 KNR 7-07
0101/01  

Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych o układzie 
poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysających do wody zimnej lub 
gorącej, czystej lub zanieczyszczonej, o napędzie elektrycznym, o  masie 
0,05t

kpl 2

64 KNNR 4
0513/01  

Urządzenia pływakowe do zbiorników kondensatu-MAGNOCONTROL
kpl 1

65 KNNR 4
0520/03  

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 25mm dla ci-
śnień 0,6MPa szt 2

66 KNNR 4
0112/04.1  

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 7,1
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67 KNR 7-07
0101/01  

Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych o układzie 
poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysających do wody zimnej lub 
gorącej, czystej lub zanieczyszczonej, o napędzie elektrycznym, o  masie 
0,05t

kpl 1

68 KNR 2-17
0101/03.1  

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, 
(z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm m2 2,5

69 KNNR 4
0519/04  

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi 
o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 1,6MPa szt 1

70 KNNR 4
0524/04  

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 
32mm dla ciśnień 0,6MPa szt 1

71 KNNR 4
0519/04  

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi 
o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 1,6MPa szt 4

72 KNNR 4
0511/03  

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności 
całkowitej do 110dm3 szt 1

73 KNNR 4
0216/01  

Montaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm-p.a k/o
szt 1

74 KNNR 4
0531/04  

Montaż wraz z wykonaniem tulei manometru
szt 6

75 KNNR 4
0531/03  

Montaż wraz z wykonaniem tulei termometru
szt 1

76 KNNR 4
0528/01  

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni 
ogrzewalnej wymienników do 8m2 węzeł 1

77 KNNR 4
0529/01  

Uruchomienie węzła cieplnego
węzeł 0,5

78 KNNR 4
0525/08  

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 
80mm dla ciśnień 1,6MPa-MAG szt 1

79 KNR 2-15
0120/01  

Szafka naścienna-gazowa
szt 1

80 KNNR 11
0608/01  

Przepływomierze pływakowe o masie do 0,03t - licznik ciepła
kpl 1

81 KNNR 4
0106/03  

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy no-
minalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 0,8

82 KNNR 4
0122/01.2  

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych 
domowych w rurociągu stalowym średnicy nominalnej 25mm kpl 1

  3. ELEKTRYKA   

83  Kalkulacja
indywidualna

INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTŁOWNI I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH-
dostawa i wykonanie instalacji elektrycznej kpl 1

  4. KOMINY SPALINOWE   

84 KNR 2-05
0208/03  

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20kg
t 0,08

85 KNR 2-17
0117/06  

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II, (z udziałem kształ-
tek do 55%) o obwodzie do 800mm m2 7,98

86 KNR 2-05
0206/01  

Kominy stalowe o średnicy do 600mm - p.a. 100mm
t 0,03

1.5. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

-ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
-SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
-Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stoso-

wania w budownictwie
-Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu
-Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązują-
cym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
-Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
-Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy
-Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
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-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zama-
wiającego do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pro-
jektem Budowlanym, i Specyfikacją Techniczną
-Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
-Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość tech-
niczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury
-Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem
-Plac Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy,
 - Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda 

inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następ-
cy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

 -  Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji bu-
dowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian w dokumentacji

 -  Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewi-
dzianych do wykonania robót

 -  Rekultywacja - roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji terenom na-
ruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

-Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończe-
nia realizacji inwestycji

-PZJ - Program Zapewnienia Jakości
-BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
-BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.6.     Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wykonawca stosował się będzie do polskich 
norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Doku-
mentów Kontraktowych.
1.6.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głów-
nych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekto-
wej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentów Przetargowych zawiera:
- Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi
- Rysunki
Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację wykonawczą oraz geodezyjną dokumentację powyko-
nawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 eg-
zemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną:

- w nawiązaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego
-zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym
-i uzgodnione przez urzędy do tego powołane

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. Instrukcje obsługi i konserwa-
cji zgodne będą z obowiązującymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania Ogólne".
1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktuali-
zowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpie-
czeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzow-
ne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inspektora. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, ta-
blic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje doty-
czące  kontraktu. Tablice  informacyjne  będą utrzymywane  przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót.
Należy wykonać następujące tablice informacyjne:
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-Tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953.
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następ-
stwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

-Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
-Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać prawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwo-
palne 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 re-
alizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.6. 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.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Mate-
riały, 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   tech-
nologicznych   wbudowania.   Jeżeli   wymagają   tego   odpowiednie   przepisy Zamawiający powinien otrzy-
mać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie  spowodowało jakiekolwiek za-
grożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie Zamawiający.
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wy-
konane w  zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarcza-
jąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-
wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wy-
posażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu niety-
powych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozi powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budo-
wy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy.
W  szczególności   Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,   aby  personel  nie wykonywał  pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowied-
nią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.6.10. Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Ro-
bót od Daty Rozpoczęcia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót. Wykonawca 
będzie utrzymywać Roboty do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy były  w zadawalają-
cym stanie przez cały do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Robót. Inspektor może 
wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie In-
spektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły bę-
dzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Uwagi Ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  o właściwościach użytko-
wych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany 
obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowla-
ne. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robót
zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwe oznaczonych, posiadających" certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone do-
kumenty.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów, ubyt-
ków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami np. pęknięcia. Podłoże na którym składuje się rury musi być równe,
tak aby rura była podparta na całej długości, wysokość stosu nie przekraczać 1,0 m. Rury o różnych średnicach winny
być składowane odrębnie. Dostarczoną na budowę armaturę uprzednio należy sprawdzić na szczelność.
Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy:
na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia,
wrzeciona zaworów nie są skrzywione,
armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia,
uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego
opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w maga-
zynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunków montażowych. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności wbudowywa-
nych materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w przedmiarze, a opis
w projekcie  budowlanym. Materiały  zastosowane do  instalacji  wodociągowej  muszą  być  wytrzymałe na  10  bar.
Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak wszelkiego rodzaju uszkodzeń.
Materiały i urządzenia zastosowane w instalacji c.o i w kotłowni powinny być odporne na temp. 100 stC.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościo-
wany. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kon-
troli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania   będą   zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspekto-
ra. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powi-
nien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Ro-
bót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt po-
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własno-
ścią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie  on zgodny  z normami  ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszcze-
gólnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w 
terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi-
śmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zasta-
ną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od od-
powiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru  Programu Za-
pewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać:
a) część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-bezpieczeństwo i higienę pracy,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis. laboratorium własnego lub laboratorium, któ-
remu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań labo-
ratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastoso-
wanych korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji In-
spektor nadzorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu  oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,
-sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-
dzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
-zasady i sposób gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość ro-
bót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalają-
cy.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W przy-
padku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
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wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawcą dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowa-
ne urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wyma-
ganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspek-
tor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wy-
typowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-
wości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wła-
snej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
razie koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Prób-
ki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub  badania Wy-
konawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspek-
torowi nadzoru na formularzach według dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do  dokonywania kontroli, pobiera-
nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może, pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy-
łącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wyko-
nawcę.
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych,
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyro-
bów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które 
spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawo-
wych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone 
do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to 
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jed-
noznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez pro-
ducenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.
6.1.8. Dokumenty budowy
a)   Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadze-
nie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bu-
dowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
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podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzo-
ne datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. DO dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-
maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i doku-

mentacji geotechnicznej,
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych  badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał,
-  inne istotne informacje a przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzo-
ru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadzacie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się 
do rejestru obmiarów.

c) Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem, i ST 
dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-
łączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach a) - c) następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoły odbioru robót,

-  protokoły z narad i ustaleń,
-   korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie               w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życze-
nie Zamawiającego.
6.2.     Kontrola, pomiary j badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasa-
dami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest zobowiązany do stałej  i systematycznej
kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzo-
ru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, przed-
miarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
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Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin powiadomienia 
może być krótszy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają Wyko-
nawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przed-
miarem).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań 
atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
wymaganych badań.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwa-
nia robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na 
karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiór częściowy
 odbiór ostateczny
 odbiór pogwarancyjny
8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed   zalaniem wodą 
gruntową i z opadów atmosferycznych,

- przydatności podłoża naturalnego, do budowy (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności),
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym,
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie izolacji,
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;
h) przygotowanie i wykonanie podłoża,
i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów,
j) oznaczenie trasy podlegające zakryciu,
k) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliżeniami  do  istniejących obiektów;
l)  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
m) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
n) podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,
o) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
p) materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
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8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i war-
tości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-
ników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zani-
kających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończenio-
wych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję,, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST  z uwzględnieniem tolerancji i niecna większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót spo-
rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przy-
gotować następujące elementy:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzo-
na w trakcie realizacji umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST  i ewentualnie 

PZJ,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ 

oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie,
opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-

ścicielom urządzeń (sieci),
h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
i)  szkice polowe,
j)  wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.    Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalo-
ną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych-materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
- wartość pracy sprzętu, wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego,
- zysk kalkulacyjny i ryzyka,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  w Specyfikacji Technicz-

nej,
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji Technicznej powinny być 
uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.
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Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być traktowane jako: 
„Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Technicz-
ne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykry  -
ciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub po  prawek.

                                                                   SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                                                  

S - 0 2
                                         

ROBOTY ZIEMNE
1.   Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj i Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Ro-

bót ziemnych związanych z   TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI C.O. SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEBODZINIE NA DZIAŁCE NR152/5 - GMINA PLEŚNA
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i  Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych z ociepleniem piwnic i 
obejmuje:

 wykopy,

 wykonanie ocieplenia,

 zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności PN-86/B-02480 
„Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów", PN-74/B-04452 „Grunty budowlane, badania po-
lowe", PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów", PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i 
ST „Wymagania Ogólne".
3. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 

pionowym.
4. Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów.

5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednią normą.

Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogól-
ne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca   Robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne".
2. Materiały
Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), 
umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne".

koparka gąsienicowa,
spycharka gąsienicowa,
samochód samowyładowczy,
samochód skrzyniowy,
ciągnik kołowy z przyczepą
zagęszczarka wibracyjna,
walec statyczny.

4. Transport
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarów-
no w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać od-
powiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienio-
nych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
5. Wykonanie Robót
5.1. Projekt organizacji Robót i harmonogram.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji i harmonogram
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót 
ziemnych. Projekt wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i 
zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej ST.
5.2. Ogólne warunki wykonania Robót.
Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podano w ST „Wymagania Ogólne". Do zasypywania wykopu można przy-
stąpić po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru.
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5.3. Zasady wykorzystania gruntów.
- Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład.

Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków
Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. W przypadku wystąpienia ko-
nieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia 
Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.

5.4. Wykonanie wykopów.
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych użytkowników 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.
Mechaniczne   wykonywanie   Robót   ziemnych   należy   poprzedzić   przekopami   próbnymi wykonanymi ręcz-
nie.
W rejonie niezabudowanym wykopy należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0 - 0,8 z 
odkładem urobku wzdłuż wykopu, zaś w rejonie zabudowanym jako wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
szalowanych wypraskami lub ścianką szczelną w zależności od poziomu wód gruntowych z wywozem urobku na 
odkład czasowy.
Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze  spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nie nawodnionych,   na poziomie
wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicz-
nym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć 
ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykona-
nia podłoża. Napotkane, w obrysie wewnętrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne należy za-
bezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń.

5.5. Zasypanie wykopów.
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając.
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz wymaganą 
grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego materiału.
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją               ± 20%. 
Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaź-
nika stopnia zagęszczenia.
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:

dla warstw do głębokości 2 m - 1,00
dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinien wynosić
dla obsypki (30 cm powyżej rury) - 0,97
dla zasypki - 0,50

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulch-
nić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczeni, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować 
nowy materiał, o ile Inspektorowi nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować równomiernie na terenach przyległych 
do wykopu

6. Kontrola jakości Robót.
6.1. System kontroli jakości Robót.
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne".
6.1.1. Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badanie pró-
bek gruntów.", 
PN-68/B -06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze."
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:
dziennika laboratorium Wykonawcy,
dziennika budowy,
protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

7. Obmiar Robót.
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje Roboty ob-
jęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona 
będzie w trakcie między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne". Jednostką obmiaru
jest:

1m3 — dla wykonania wykopu, 
1m3 — dla wykonania wymiany gruntu,
1m3 — dla wykonania podsypki i obsypki,
1m3 - dla wykonania zasypania wykopu,
1m3 - dla ocieplenia żużlem

8. Przejęcie Robót.
8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST „Wymagania Ogólne".
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8.2. Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, 
jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru a także odpowiednimi 
normami i przepisami.

9.   Podstawa płatności.
Ogóle zasady płatności podano w ST „Wymagania Ogólne".

10.   Przepisy związane.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-83/8836-02 Roboty ziemne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

                                                         SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-3

Branża ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Nazwa specyfikacji Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - konstrukcja
CPV 45400000-1
ST-K-3.1 TYNKI
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji 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 tyn-
ków zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.
- Tynki wewnętrzne
- Okładziny
• Posadzki z płytek gresowych przeciwpoślizgowych na kleju Klor płytek popielaty Fugi ciemno-popielate
• Na ścianach, do wysokości 2,0 m — glazura w kolorze jasno-popielatym powyżej fliz i na sufitach — szpachlowanie 
powierzchni i malowanie farbą lateksową w kolorze jasno-popielatym.
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, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i
muł.
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 0.25-0.5mm, piasek średnioziarnisty 0.5-
1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm.
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 0.5mm.
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. 3godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienne-
go otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszo-
nego 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.
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4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowe-
go,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 miesię-
cy 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 tem-
peratur”.
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 ty-
godnia,
zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głęboko-
ści 5-
10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
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. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków ter-
micznych
ścian nośnych,
- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4mm/m, a od poziomu ±10mm/m.
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:
-o 30mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6.0m,
-o 40mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6.0m,
-o 50mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
-o 80mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp.
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach ozna-
czonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0.60m2 powinny
mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia. płyty o powierzchni powyżej 0.60m2 - 4 punkty,
- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu ko-
twiącego,
- elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wyku-
te lub wywiercone w płytach.
Ochrona kamienia przed korozją
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu 
metylu.
Może to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
Kryteria oceny jakości i odbioru
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
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:
o wymiarów i kształtu płytek
o liczby szczerb i pęknięć,
o 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).
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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.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 4 tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wy-
konania, 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. I od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pio-
nowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża.
8.3. 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.
Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m 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 zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywa
nia i badania przy odbiorze.
ST-K-3.2 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 reali-
zacji 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 nastę-
pujących robót malarskich:
- Malowanie konstrukcji stalowych.
- Malowanie tynków.
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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, ka-
nalizacyjnych 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 wa-
piennego 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 wy-
maganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roz-
tworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o wła-
ściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpo-
wiadać 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 pań-
stwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakre-
sem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopusz-
czenia dostosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i in-
nych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
- wydajność – 6-10m2/dm3
- max. czas schnięcia – 24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajność – 15-16m2/dm3
- max. czas schnięcia – 8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania — biały do rozcieńczania 
wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajność – 6-10m2/dm3
- max. czas schnięcia – 24h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajność – 4.5-5m2/dm3
- czas schnięcia – 24h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
- wydajność – 5-6m2/dm3
- max. czas schnięcia – 24h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajność – 6-8m2/dm3
- czas schnięcia – 24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajność – 1.2-1.5m2/dm3
- czas schnięcia – 12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność – 6-8m2/dm3
- czas schnięcia – 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność – 6-10m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1.6g/cm3
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90m
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- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – 
max. 2godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

- grubość – 100-120 m
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
- twardość względna - min. 0.1,
- odporność na uderzenia - masa 0.5kg spadająca z wysokości 1.0m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mogą występować pęcherze powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym poko-
stem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowa-
ne w postaciroztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub dro-
gowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym po-
mieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu malowania 
można 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, nacie-
ków 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 ja-
kiej 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 chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkła-
dowe.
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 dezynfekują-
cych.
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,
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkli-
wości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniej-
sza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
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 +5°C przy wilgotno ści powietrza mniej-
szej od65%.
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. Gdyby jakiekolwiek
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, przy-
gotowaniem 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 uszko-
dzenia 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 rozło-
żenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych sku-
pisk lub grudek nie roztartego 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 po-
włoki 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 każdorazo-
wo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności
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 Inży-
niera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
                     

Opracował mgr inż. Marek Matyjewicz          
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