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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO 
 
 Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu : Przebudowa Zamku 
Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a 
Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C. 
STO określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w 
temacie zadania. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby w czasie trwania robót nie zostały 
zakłócone podstawowe funkcje działania obiektu dla potrzeb biurowych i dydaktycznych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac określonych zadaniem musi sporządzić szczegółowy 
harmonogram robót uwzględniający powyższe wymogi, uszczegółowiając poszczególne 
zakresy tak, aby możliwe było funkcjonowanie poszczególnych części budynku, biorąc pod 
uwagę zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnienia ppoż., a w szczególności 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i pacjentów. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym 
przewiduje się prowadzenie prac w etapach. Kolejność etapowania wynika z możliwości 
finansowania projektu i zostanie określona przez Inwestora w późniejszym okresie. Przyjęto w 
projektach wykonawczych oraz przedmiarach robót następującą kolejność wykonywania prac: 
Etap 1 Etap 1.1. Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej.  
 osuszenie pomieszczeń piwnicznych polegających na wyburzeniach (zgodnie z projektem), 

zbiciu tynków, odtworzenia okien piwnicznych, montaż rekuperatorów (wentylacji 
pomieszczeń) - po realizacji - pozostawić do osuszenia. 

 izolacja pionowa murów od strony północnej oraz dziedzińca - zgodnie z projektem, 
niwelacja terenu od strony północnej - teren należy zniwelować ze spadkiem od budynku,  

 wykonanie drenażu, montaż studzienek doświetlających okien piwnicznych. 
 
1.2. Zakres robót objętych STO 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu 
robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji 
Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i 
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien 
dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 



wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie 
nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Należy umożliwić w całym okresie realizacji bezpieczne 
korzystanie z obiektów remontowanych przez osoby zatrudniane w budynku oraz osoby 
upoważnione, w tym zabezpieczyć odpowiednie dojścia i wejścia do budynku dla wszystkich 
użytkowników. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia terenu  budowy Wykonawca zapozna 
się z obowiązującym planem ewakuacji budynku. Należy zabezpieczyć możliwość korzystania z 
wyjść ewakuacyjnych z budynku . 
 
1.2.1 Lokalizacja robót  
ZAMEK PIASTOWSKI W LEGNICY, PLAC ZAMKOWY, 59-200 LEGNICA obręb Stare Miasto, 
działki nr: 188,187 
 
1.2.2. Kolejność realizacji robót: 

a. Roboty demontażowe i wyburzeniowe  
b. Roboty budowlane,  
c. Roboty instalacyjne,  
d. Roboty wykończeniowe, 
e. Prace odbiorowe. 

 
1.3. Określenia podstawowe  
Użyte w STO wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
 
1.3.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem , 
Wykonawcą i Projektantem.  
 
1.3.2. Inspektor Nadzoru/Inżynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
 
1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 
 
1.3.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera.  
 
1.3.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/ Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, 
krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”.  



 
1.3.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.3.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.3.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
 
1.3.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  
 
1.3.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
1.3.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.  
 
1.3.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i 
stanowiący część jego oferty.  
 
1.3.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
 
1.3.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
 
1.3.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp.  
 
1.3.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
 
1.3.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
 
1.3.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – 
użytkowych.  
 
1.3.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 



U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).  
 
1.3.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) wraz z pomniejszymi zmianami.  
 
1.3.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.  
 
1.4.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
Zamawiającego, tj.: 
 przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),  

 projektową dokumentację budowlano – wykonawczą zawierającą:  
1) projekt budowlany,  
2) projekty wykonawcze branżowe,  
3) przedmiary robót, 
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, która zostanie przekazana 

Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  
Wykonawcy, tj. dokumentację do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
 harmonogram robót,  
 dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 
stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót; koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie 
podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych robót.  

 
1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego 
aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z 
Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 



dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jeżeli w ST dla 
poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 
należy je przyjmować zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami 
obsługi wyrobów.  
 
1.4.3. Informacje na temat terenu budowy 
ZAMEK PIASTOWSKI W LEGNICY, PLAC ZAMKOWY, 59-200 LEGNICA obręb Stare Miasto, 
działki nr: 187, 188, 
 
1.4.3.1 Informacje ogólne 
Z uwagi na stan techniczny budynku i jego usytuowanie zaleca się, aby w trakcie postępowania 
przetargowego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oferent dokonał wizji lokalnej 
na obiekcie w celu zapoznania się ze specyfiką obiektu, jego stanem technicznym na dzień 
ogłoszenia przetargu, oraz ocenił przyszłe warunki realizacyjne wykonywania prac.  
 
1.4.3.2. Organizacja robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 
najmniej w zakresie: 

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;  
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;  
3) opomiarowanie zużycia energii elektrycznej oraz wody; 
4) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
5) zapewnienia właściwej wentylacji;  
6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz miejsca na odpady powstałe 

podczas robót.  
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  
 
1.4.3.3 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na 
budowę” – kopię), jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy założy, zarejestruje i 
udostępni Inwestor. 
 
1.4.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: − zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy 
po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/Inżynierem. Wszelkie koszty związane z 



zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową.  
 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel 
Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.4.6. 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 uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli w 
trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt, Wykonawca na własny 
koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych 
oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, a także o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 



wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników obiektu. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności budynku dla 
pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, koszty przebudowy urządzeń obcych. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Inspektor Nadzoru/Inżynier może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych (Dz. 
U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru/ Inżyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych, w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne 
dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
 
1.4.12. Zezwolenia 
Jeżeli wymagane są dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca 
winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do 



wymagań tych zezwoleń oraz w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i 
badanie robót.  
 
1.4.13. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 
 
1.4.14. Tablica informacyjna 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z 
treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, 
utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych 
robót. 
 
1.4.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do 
Wykonawcy.  
 
1.4.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi do zatwierdzenia.  
 
1.4.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 
ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, zgodnie z ustawą z dnia 5 
czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – „Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w Administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014 r.)” sporządzoną w 5 
egzemplarzach. Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
1.4.18. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to zaplecze zgodnie 
z Prawem Budowlanym. Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny 
koszt w obecności Inspektora Nadzoru/Inżyniera poprzez podlicznik. W ramach tego 
podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej energii elektrycznej. Podłączenie do sieci 
wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca 
rozliczy się z pobranej wody. Wykonawca ponosi koszty związane z zużyciem energii 
elektrycznej, wody oraz energii cieplnej. Inwestor zapewnia moc graniczną dostępną 
Wykonawcy w wysokości 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x 25 A. W przypadku zainstalowania 
przez Wykonawcę urządzeń elektrycznych, których moc przekroczy 16 kW, na skutek czego 
dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zamówionej u dostawcy energii elektrycznej, 
wynikłe z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca. Inwestor w terminie 7 dni od 



dokonania odczytu stanu podliczników wystawi Wykonawcy fakturę VAT celem jej opłacenia. 
Odczyty będą dokonywane systematycznie w okresach miesięcznych.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji robót z 
funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia 
pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  
 
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

a. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  

b. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót.  

 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 



stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Roboty te 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 
2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
 
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 powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego 



wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
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, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją 
Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie 
czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w 
cenie kontraktowej.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru/Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia 
robót przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru/ Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące 
przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera 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. Cel kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca w razie konieczności zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru/Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Jeżeli dla ustalenia 



zaistnienia wad w robotach, materiałach lub urządzeniach niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkryć lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zlecić ich wykonanie. W przypadku, jeżeli te 
czynności przesądzą, że wady w robotach, materiałach lub urządzeniach wystąpiły, Inwestor 
obciąży Wykonawcę poniesionymi z tego tytułu udokumentowanymi kosztami, przy najbliższej 
opłacanej fakturze.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania 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/Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera  
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/ Inżynierowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 
6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru/Inżynier 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
 
6.6. Dokumenty budowy  

1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. 
Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera wpisane do Dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.   



2) Pozostałe dokumenty.  
Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.  

3) Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Będą one odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 
7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi końcowemu,  
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje zarządzający realizacją umowy, Inspektor Nadzoru/Inżynier oraz kierownik robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem 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. W przypadku stwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych 
wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru/Inżynier ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  
 
7.3. 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.  
 
7.4. Odbiór końcowy robót 
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora i zarządzającego realizacją umowy. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa  
w pkt. 7.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera i kierownika budowy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 



realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ściernej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), dziennik budowy i rejestr obmiarów 
(oryginał), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania, oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja.  
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 7.4 „Odbiór końcowy robót”. Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się 
nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. 
 
8. OBMIARY ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane 
do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą 
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 , jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 



wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem.  
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI  
9.1. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ogólnej specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Tylko te elementy robót, 
których nie można było przewidzieć przy przygotowaniu oferty, mogą być zlecone do realizacji 
w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich 
zatwierdzenia przez Zamawiającego co do ich zakresu, wartości oraz terminu wykonania w 
formie pisemnej.  
 
9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe  
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9.3.Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  

 Ustawa Prawo Budowlane tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1777 z 2015, D.U. poz. 1642 z 
2015, D.U. poz. 1549 z 2015, Dz.U. poz. 1265 z 2015, Dz.U. poz. 1165.  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz z późniejszymi 
zmianami,  

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165). 10.2. Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 



42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, 
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz z późniejszymi zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
Dz.U.09.124.1030  

 USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.).  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 
129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 19  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 Przepisy i normy obowiązujące w dniu wykonywania robót. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych opracowaniem  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych.  
W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy,  
 Wykopy dla potrzeb wykonania drenażu, 
 zakup i dostawa żwiru do zasypki wykopu pod drenaż, 
 wykopy do głębokości posadowienia fundamentów istniejącego obiektu w celu 

wykonania izolacji pionowej,  
 wykopy jamiste pod studzienki doświetlające  
 utwardzenie terenu w obrębie wykopów, 
 zasypanie wykopów ziemią z ukopów, 

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY  
2.2. Materiały do zasypania wykopu  



Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 
itp. zasypki za mury oporowe:  

 max. średnica ziaren d5  
 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 0,97-1,0-k>5m/d 
 zawartość części organicznych I<2% 
 odporność na rozpad <5% 

 
3. SPRZĘT 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do 
odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i 
wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) - do odspajania i wydobywania 
gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych 
(np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych 
spękanych.  
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, 
rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy 
cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności 
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy.  
Koparki łyżkowe przedsiębierne stosuje się do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkości brył dostosowanych do wielkości łyżki; 
łyżkę o pojemności do 0,6 m3 zaleca się stosować do urobku gruntów ciężkich spoistych, 0,8 
m3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do załadunku lub przeładunku materiałów 
sypkich i gruntów pobieranych z hałdy.  
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; 
zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie 
podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są 
niedopuszczalne. W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia 
nacisku na podłoże gruntowe stosować specjalne podkłady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., 
wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej o przekroju 18 x 18 cm. 
 Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający 
uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP. Koparki po skończonej pracy nie powinny być 
pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce 
powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi 
śmiercią. 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczania jest zabronione. Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce 
jest zabroniona. Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu 
obrotowego i posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki 
podnosi się, łyżkę koparki należy natychmiast opuścić i zmniejszyć głębokość zanurzania łyżki 
w grunt. Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia 
się nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. Przy urabianiu gruntów 
sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka powinna znajdować 
się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej niż 0,6 m. Łyżka koparki nie powinna być 
przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na 
wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów 
sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości łyżki na 
środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Po 
zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy 



łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych 
hamulcach. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości 
mogą być stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym z silnika lub o 
sterowaniu hydraulicznym. Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, 
zbierania i zwałowania ziemi roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i 
wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 4 Zaleca się 
stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. Praca spycharki pod górę 
powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%, a w dół przy pochyleniu nie 
większym niż 35%. Zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki 
większym niż 30%. W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji 
mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i 
wychodzenia ze spycharki.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami 
lub elementami zagospodarowania terenu. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną 
stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.), 
wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję 
odnośnie kontynuacji robót.  
Wykonanie pozostałych robót ziemnych  
Zastosować wykopy ciągłe – wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i 
rozpartych. Odspajanie gruntu w wykopie wzdłuż istniejącego budynku wykonywać ręcznie 
odcinkami o długości 2 m. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego 
wykorzystania (zasypania wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 
tymczasowych zależnie od zagospodarowania terenu. Zabezpieczenie wykopów Wykopy o 
ścianach pionowych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi za pomocą 
obudowy ścian wykopu. Obudowa składa się z desek z drewna grubości 50 mm lub wyprasek 
stalowych – układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Stosowane 
są rozpory w postaci okrąglaków przecinanych każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, 
względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane. Odeskowanie ścian wykopu może być 
pełne lub ażurowe; odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej 
spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu z pomiędzy bali przyściennych; odeskowanie 
ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
Ostatnia górna deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 
0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu, oraz spływu wód opadowych do 
wnętrza wykopu. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony 
okresowo oraz niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających 
konstrukcji np. intensywne opady deszczu, 5 wystąpienie dużych mrozów oraz przed każdym 
zejściem pracowników do wykopu; wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny 
być niezwłocznie naprawione. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 
0,3 m w gruntach pozostałych może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian; przy głębieniu 
wykopów w gruntach wodonośnych konieczne jest stosowanie w dnie wykopu ścianek 
szczelnych, sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze 
rozparte w każdej fazie robót . Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być 



przeprowadzane stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
0,5 m - z wykopów wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m - z wykopów wykonywanych w 
innych rodzajach gruntów. Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne 
tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie 
elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu. W wykopach głębszych niż 1 m od poziomu terenu powinny 
być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla 
pracowników. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania 
urobionego gruntu jest zabronione. Zasypanie, zagęszczenie i odwodnienie wykopów Do 
zasypania wykopów użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu. Grunt nie może być 
zamarznięty i zanieczyszczony. Do zasypania wykopów można przystąpić dopiero po odbiorze 
robót związanych z izolacją pionową. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno 
spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. Zagęszczanie 
wykonywać mechanicznie i warstwami o grubości: 1. 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków 
ręcznych, 2. 0,50-1,0 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi 3. 0,40 m – przy 
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, 
to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym 
że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm; zasypanie i ubicie 
gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie 
wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia 
można stosować sprzęt mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu 
ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 
warstw izolacji przeciwwilgociowej. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów 
należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 
robót ziemnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola, pomiary i badania – roboty ziemne Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,  
– określenie stanu terenu,  
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
– ustalenie metod wykonywania wykopów,  
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, zgodnie z PN-
68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze Kontrola, pomiary i badania w czasie robót i po ich zakończeniu  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 – zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
 – sprawdzenie stanu wykopu przed zasypaniem, materiału do zasypu, grubość i 



równomierność warstwy oraz 6 sposób jego zagęszczenia, zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty 
ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Wykopy, zasypania, załadowania i wyładowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu 
oblicza się wg objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 m3 . Zerwanie 
nawierzchni oraz wyrównanie i plantowanie terenu należy obliczać w metrach kwadratowych z 
dokładnością do 1 m2 . Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych są: - dla wykopów - [m3 
], - dla podkładów - [m3 ], - dla zasypki - [m3 ], - dla transportu gruntu - [m3 ] z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót 
objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
 – odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają; 
 – odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych 
w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów 
częściowych;  
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. Czynności 
odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany 
jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie 
stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w Specyfikacji Ogólnej.  
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE  
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z późniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: 
Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). PN-68/B-06250 Roboty ziemne 
budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE  
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w obiekcie:  

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża ścian,  
 uszczelnienie przejść instalacyjnych przez ściany piwniczne, 
 ułożenie izolacji pionowej, 
 ułożenie opaski żwirowej.  

Izolacja przeciwwilgociowa – technologia wykonania:  
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa: 

 Odkopać ściany do poziomu ław fundamentowych, 
 Oczyścić powierzchnię murów przy użyciu szczotek stalowych, 
 Uzupełnić ubytki, wyrównać powierzchnię ścian ceglanych za pomocą cementowej 

zaprawy murarskiej, 
 Zagruntować ściany za pomocą cienkowarstwowej powłoki uszczelniającej,  
 Pionową izolację przeciwwilgociową wykonać z bitumicznej powłoki uszczelniającej.  
 Izolację osłonić folią kubełkową bez gruntowania powierzchni, 
 Zasypać wykop gruntem rodzimym, po usunięciu z niego kamieni. Zasypywać 

warstwami ok. 20 cm zagęszczając każdą warstwę do Is>0,96.  
 Ułożyć instalację drenażową a następnie wykopy zasypać żwirem.  

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 



dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2.MATERIAŁY 
Uwaga: Podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane materiały/produkty o 
parametrach równoważnych (nie gorsze), posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Mieszanka zaprawy hydroizolacyjnej. 
 Produkt w postaci sypkiego proszku cementowo- piaskowego, który miesza się z wodą i nanosi 
na żelbet/ beton. Wyprawę nakłada się ręcznie techniką malarską na mokro nanosząc 
zazwyczaj 2 warstwy lub agregatem tynkarskim przy wydajności ślimaka ~10 litrów/min. Jako 
regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez 
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. 
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z 
atestem Inspektorowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały 
zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
Materiały budowlane w formie zapraw hydroizolacyjnych powinny posiadać parametry nie 
gorsze niż produkty firmy Hydrostop. Wykonawca może zastosować dowolne inne materiały 
pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. Zastosowany materiał musi 
posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji 
Technicznej.  
Przygotowanie mieszanek 
 Preparaty dostarczane są jako suche, jednoskładnikowe zaprawy do mieszania z wodą. Miesza 
się je w odpowiednich, określonych w instrukcjach proporcjach, dodając do wody w 
mieszarkach suchy składnik. Należy mieszać mieszadłem wolnoobrotowym lub w betoniarce. 
Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. Należy 
zwracać szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika, przestrzegając czasu mieszania. Należy 
ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat 
jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych 
zawartości opakowań. Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne 
znajdują się w specjalnych informacjach technicznych o produktach.  
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w 
budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie wg 
ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 
ITB oraz instrukcji producenta. Materiały izolacyjne należy przechowywać zgodnie z 
instrukcjami producenta systemu Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z de sek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub 
folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ.  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót należy stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania.  
 
4 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej. Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały należy przewozie w 
oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Izolacje powłokowe Zakres robót przygotowawczych :  

a. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 

b. Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  

c. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym 
niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi. 4  

d. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%.  

e. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

f. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
g) Izolacje poziome muszą być połączone z izolacjami pionowymi  

g. Izolacje ścian fundamentowych budynku i posadzka piwnic/ wg technologii 
renomowanych firm 

h. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu 
ławy fundamentowej do wysokości ok. 30 cm ponad teren.  

 
5.5 Roboty ziemne  
Po zakończeniu robót związanych z izolacją pionową i folią kubełkową wykopy należy zasypać 
piaskiem, zagęszczanym co 30cm, do poziomu -0,5m. W odległości 40cm od budynku wykonać 
ławę betonową pod montowane obrzeża. Opaskę wypełnić warstwą żwiru o wys. 40cm. 
Pozostałą część wykopu zasypać humusem. 
  
Uwagi końcowe  
Roboty wykonawcze powinny być przeprowadzone podczas sprzyjających warunków 
atmosferycznych ze względu na plastyczny charakter podłoża lub pod osłoną. Wykop nie może 
ulec zamrożeniu lub zawilgoceniu. Wysokie temperatury pory letniej umożliwiłyby korzystne 
przewietrzenie i częściowe osuszenie murów po wykonaniu wykopów. Ponieważ zastosowanie 
materiałów do renowacji zawilgoconych murów zależy od stopnia zawilgocenia, przed ich 
użyciem należy dokonać pomiarów wilgotności np. za pomocą cyfrowego miernika.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej.  
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, określenie rodzaju gruntu i jego 
uwarstwienia, określenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów, ustalenie metod prowadzenia robót i 
ich kontroli w czasie trwania budowy.  
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  



 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  
 badanie wykonania izolacji,  
 badanie szczelności izolacji.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie roboty, nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. W interesie 
wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w 
umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się 
kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością 
dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  
Kontrola jakości materiałów i wyrobów  
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać 
deklaracje zgodności wydane przez producenta.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
 
 7. OBMIAR ROBÓT  
Gruntowanie powierzchni ścian oblicza się w m2.  
Powierzchnię ułożenia izolacji oblicza się w m2 w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
 po przygotowaniu podkładu pod izolację  
 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki Odbiór powinien obejmować:  
 sprawdzenie jakości materiałów  
 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub 

podkładu  
 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.  
 sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,  
 W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiór powinien obejmować:  
 Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 



podłogowe itp.  
 Rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia zakładów  
 Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę aby wkładki dylatacyjne 

były  
 wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 

dylatacjach  
 krzyżujący się – aby były dokładnie ze sobą połączone ( bez możliwości rozerwania lub 

ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  
Wszystkie wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z 
certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas 
spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego. Protokół ten stanowi podstawę do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka izolacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w Specyfikacji Ogólnej.  
 
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r –o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881) PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

 
 
 

 
 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT  
ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 

 
Kod CPV 45111100-9 

  
 
SPIS TREŚCI  
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport  
5. Wykonanie robót budowlanych 
6. Kontrola jakości robót i materiałów  
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  
 
  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych,  
 
1.2. Zakres stosowania opracowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek i demontażów występujących we wnętrz budynku. W zakres tych 
robót wchodzą:  
Na zewnątrz budynku:  
- częściowy demontaż utwardzenia terenu,  
Wewnątrz budynku:  
- wykucie otworów na okna, otwory w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, 
- wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży,  
- przewiert otworu fi 200mm przez ścianę - rekuperatory  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY 
Materiały z rozbiórki: 
− gruz betonowy 



 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 
- 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). W przypadku braku sprężarek 
dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki 
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego 
wykonywania robót. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących 
zasad:  

a. stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze 
względu na dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki,  

b. nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 

c. przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, 
zmieniających się co pół godziny,  

d. ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu 
na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,  

e. narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty 
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien 
być skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący 
młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy 
był odwiewany przez wiatr,  

f. pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.  

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty przygotowawcze  
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć 
zgodnie z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed 
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a 
pozostające w strefie wykonywanych prac.  
 
Wykonanie prac rozbiórkowych 
Roboty przygotowawcze:  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania robót. Przy 
rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i 
oczyścić z resztek materiałów. W zakresie robót uwzględnić całość procesów 



technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót warunkujących 
maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i 
nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.  
Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i 
przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze:  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i 

wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 
 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w 
obrębie strefy obiektu rozbieranego,  

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 

celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
rusztowań, stemplowań itp.,  

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,  
 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół 

bezpośredniej strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki.  
 

Prowadzenie robót 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Elementy pochodzące z rozbiórki 
należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu 
przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. 
Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały 
gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych 
należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. Materiały nie podlegające przyjęciu na 
wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. Wszelkie materiały skażone 
biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być spalone lub wywiezione na 
składowisko wyznaczone przez władze sanitarne. Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki 
(odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób niekolidujący z 
wykonywaniem innych robót. Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się 
materiałów rozbiórkowych w budynku jak również nie można spowodować zanieczyszczenia 
odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Roboty należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób 
uprawnionych. Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z 
zachowaniem dużej ostrożności tak, aby nie uszkodzić stropów i innych elementów 
znajdujących się w pobliżu wyburzanych ścian. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć 
na miejsce składowania.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 
rozbiórkowych i demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe 
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie 



złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar 
umownych przez zleceniodawcę. 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

 wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń 

obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych 
elementów obiektu budowlanego,  

 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania lub pozostających w konstrukcji,  

 prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
 wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami 

z Zamawiającym.  
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są:  
Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3]  
Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 szt.]  
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego chodnika z płyt betonowych.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót 
objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:  

 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają 
zakryciu lub zanikają;  

 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy 
odbiorów częściowych;  

 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru 
końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.  

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z 
przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru 
końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę 
wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w Specyfikacji Ogólnej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiary, 
 rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,  
 montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),  
 transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  



 układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,  
 wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
 utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
 załadunek i wywóz materiałów na wysypisko, 
 koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji, 
 koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.  

 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z późniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: 
Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami).  

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 5.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
 BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne 101 wykonania i 

odbioru. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot i zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ramach zadania 
Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji 
pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna 
skrzydła C. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie drenażu w obrębie budynku od strony północnej – skrzydło C tj.: 

 ułożenie geowłókniny separacyjnej  
 wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem 

kruszywa-piasek 
 ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach z filtrem z włókna 

syntetycznego  
 montaż studzienki rewizyjnej, z kinetą z przepływem DN110- rura trzonowa 

korugowana średnicy 315 mm, zwieńczenie pokrywą żelbetową i stożkiem żelbetowym, 
 osypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka 
 montaż studni chłonnej z kręgów betonowych- kręgi średnicy 1000mm, ze stożkiem 

odciążającym, z włazem klasy A, wypełnionej żwirem – wg projektu, 
 ykonanie opaski (wykonanie fundamentu pod obrzeża, montaż obrzeży betonowych, 

humusowanie skarpy). 
 
1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inżyniera i projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 



wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi  
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami rysunków i 
specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli rysunki lub specyfikacja 
przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o swoim wyborze możliwie jak najszybciej przed 
użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inwestora. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inwestora materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowana materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera. Wszystkie użyte materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie i atestowane.  
 
Składowanie materiałów  
2.1. Odbiór materiałów na budowie Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
 
3. SPRZĘT  
Do robót ziemnych, przygotowawczych i montażowych można stosować następujący sprzęt: 

 piły do cięcia asfaltu i betonu,  
 koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3 ,  
 spycharki,  
 samochody samowyładowcze 5-10 t,  
 sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),  
 samochody samowyładowcze i skrzyniowe,  
 zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne mechaniczne, 
 zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,  
 wciągarki mechaniczne,  
 spawarki,  
 zgrzewarki doczołowe,  
 zgrzewarki elektrooporowe,  
 sprężarki powietrzne,  
 niwelator, teodolit,  
 podbijak drewniany do rur,  



 zamknięcia mechaniczne  
 korki lub zamknięcia pneumatyczne 
 worki gumowe dla poszczególnych średnic kanałów,  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP 
 
4. TRANSPORT  
Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym 
ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 
wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu ). Przy przewożeniu rur PE i PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie 
gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem 
temperatury powyżej 30°C. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 
0°C i niższej z uwagi na kruchość rur z PVC i PE w tych temperaturach. Transport 
prefabrykatów Prefabrykaty należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 
prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportującego. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w 
czasie transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone 
powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportu 
powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. Podnoszenie i ustawienie prefabrykatów na środku transportowym oraz 
rozładunek powinny być wykonane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych. Prefabrykaty 
transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i 
równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna. Do podnoszenia elementów należy użyć 
haków o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokości „gardzieli” 25-30 
mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie nieodpowiednich haków może spowodować 
uszkodzenie przenoszonych elementów. Transport pozostałych materiałów Włazy kanałowe 
należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczaniem. Płyty pokrywowe należy 
transportować w pozycji poziomej, zabezpieczając je przed przemieszczaniem. Mieszankę 
betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Piasek na podsypkę i obsypkę 
rur przewiduje się bezpośrednio z piaskowni, samochodami samowyładowczymi.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Roboty ziemne  
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz  posiadanego sprzętu mechanicznego. Minimalna szerokość wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić co najmniej o 0,8 m więcej niż 
zewnętrzna średnica przewodów jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobywaną ziemię 
należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć 



przejście wzdłuż wykopu. . Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach 
skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod 
nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości 
posadowienia. Należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika.  
Przygotowanie podłoża  
Dla rurociągów wykonać 20 cm warstwę piaskowo- żwirową. Zagęszczenie podłoża powinno 
być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej. Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg 
PN-87/B-01100. Przewody układać należy z zachowaniem projektowanej trasy i głębokości 
ułożenia przewodów - zgodnie z rysunkami. Po przygotowaniu wykopów, ich zabezpieczeniu i 
wykonaniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  
Roboty montażowe - wodociąg  
Pojedyncze rury (dla rur 12m) należy dostarczać do miejsca zgrzewania nad wykopem. Za 
pomocą zgrzewania czołowego łączyć je wzdłuż przygotowanego wykopu. Rury o mniejszych 
średnicach, dostarczane na budowę w zwojach lub bębnach, rozwijać wzdłuż przygotowanego 
wykopu. W przypadku montażu uzbrojenia lub kształtek należy w odpowiednich miejscach 
dokonać przecięcia rury i wmontować je w przewód. Przygotowane odcinki przewodów należy 
ostrożnie zsunąć na odpowiednio przygotowane dno wykopu przy pomocy taśm lub lin 
niemetalowych. W przypadku wykopu odeskowanego lub układania przewodów pod 
przeszkodami przewód należy przesuwać po dnie wykopu aż do miejsca przeznaczenia. W tym 
wypadku odcinki przewodów powinny być krótsze. Ułożone przewody łączyć za pomocą muf 
elektrooporowych – dla małych średnic lub przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie 
wykonywać nad wykopem poprzez wyjęcie końcówki rury na dostatecznie długim odcinku, 
zależnie od średnicy przewodu.  
Roboty montażowe - kanalizacja  
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i z 
wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej. Budowę kanału prowadzi się z 
ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi (studzienki rewizyjne z obsadzonymi 
przejściami szczelnymi), od rzędnych niższych do wyższych. Dla zapewnienia właściwego 
ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe 
oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie 
przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na 
kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane 
poza obszarem wykonywania montażu. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, 
ręcznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu. Ciężkie rury 
opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed zwolnieniem 
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i 
wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku). Każda rura powinna być układana 
zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również powinna ściśle przylegać do 
podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Rura wymaga 
podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe 
o głębokości ca 10 cm, umożliwiające wykonanie złącza kielichowego. Ułożony odcinek rury 
kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 20 cm ponad wierzch 
rury. Obsypkę ochronną wykonuje się z pominięciem złącz kielichowych. Po próbie szczelności 
danego odcinka kanału wykonać obsypkę złącz. Elementy wbudowywane w sieć łączone na 
uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) należy oczyścić w miejscach połączeń tuż 
przed montażem.  



Roboty montażowe – studnie kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN/B-10729:1999r. BN / 
8971- 08:1986 oraz spełniać wymagania stawiane obiektom poddawanym obciążeniu 
dynamicznemu. Budowę danego odcinka kanału rozpocząć od budowy studzienek rewizyjnych, 
z wbudowanymi w nich przejściami szczelnymi dla rur kanałowych określonego typu, wielkości, 
na rzędnych zgodnych z Rysunkami. Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z 
Rysunkami. Studzienki należy wykonać z prefabrykatów. Montaż należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta. Elementy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych 
specjalnie dla łączenia prefabrykatów. Podczas montażu pokryć smarem poślizgowym 
zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studzienki i 
wewnętrzną powierzchnię górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W przypadku 
włączenia do studni powyżej 0,60 m od dna należy wykonać kaskadę. W prefabrykowanych 
elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe. Zwieńczenia studzienek 
wykonać w postaci włazu kanałowego o średnicy 600 mm. Włazy kanałowe osadzić na 
zaprawie cementowej. Regulację pionową wykonać przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej kl. 
150 - PN/B-12037:1998. W przypadku studni w drogach nieutwardzonych ( polnych, wjazdach 
do posesji) należy właz zrównać z poziomem terenu i wybrukować wokół pierścień na zaprawie 
cementowej. Oznakowanie wodociągu  
W trakcie realizacji nad rurociągiem wody należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wtopionym 
przewodem metalowym. Miejsca zabudowy zasuw odcinających, należy oznakować tabliczkami 
informacyjnymi. Zabezpieczenie przewodu przy przerwie w układaniu Rury powinny być 
zaślepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich zanieczyszczenia gruntem, wodami 
opadowymi itp.  
Próba szczelności wodociągu  
Próbę szczelności sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735 punkt 6 oraz EN 1610. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie 
ciśnienia próbnego przez okres 30min. podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa. Badanie 
odcinka kanału na eksfiltrację Badanie przeprowadzić odcinkami do 80,0 m pomiędzy 
studniami rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i 
osobno dla studzienek. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu należy na okres próby 
zakorkować i zabezpieczyć podparciem. Wodę doprowadzić grawitacyjnie. Napełnianie 
przewodu przeprowadzić powoli ze studzienki od dołu kanału. Badany przewód powinien 
przed próbą pozostawać napełniony całkowicie przez 1 godzinę. Rurociąg poddaje się próbie 
ciśnienia wynoszącej 3,0 m sł.w. Czas próby wynosi 15 min. Na złączach kielichowych (nie 
zasypane - I etap zasypki), nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za 
szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby, nie wynosi więcej 
niż 0,02 dm3 /m2 powierzchni rury.  
Badanie szczelności kanału na infiltrację  
Badanie przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posadowienia 
kanału. Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, 
bez podziału na odcinki. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002.  
Izolacja  
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Zewnętrzne 
powierzchnie betonowe studni oraz wpustów, należy przed zamontowaniem, zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla 
środowiska gruntowego o średnim stopniu agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne 
wykonać zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.  
Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie  
Rury obsypać piaskiem z zagęszczaniem warstwami 15cm do wysokości 30cm. Zasypanie 
należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi i 
warstwami grubości 20 cm. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 
zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Przy zasypie 



kanałów zlokalizowanych w 9 nasypach grunt musi być odpowiedni do budowy nasypu. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rurociągu. Niedopuszczalne jest 
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Rury 
należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka powinna być 
układana równomiernie z obu stron obiektu warstwami o grubości około 10 cm bardzo 
starannie zagęszczonej ( wg BN -72 / B - 8932-01).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować : 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu,  
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia wodociągu,  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiaru dla robót ziemnych są:  

 wykopy i zasypka — m ,  
 umocnienie ścian wykopów - m2 ,  
 wykonanie podłoża — m3 (lub m2 i grubość warstwy w m),  
 dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy - mb drenażu i roboczogodzina. 

Obmiaru robót montażowych instalacji zewnętrznych dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 

 rodzaj rur i ich średnice,  
 rodzaj wykopu — o ścianach pionowych lub skarpowych,  
 poziom wody gruntowej.  

Długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów kanalizacyjnych 
nie wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). Zwężki zalicza się do 
przewodów o większej średnicy. Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych określa się w 
kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą 
studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna 
studni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :  

 podsypka rurociągu,  
 roboty montażowe wykonania rur drenażowych,  
 zasypany i zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  



 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu obejmuje: 

 oznakowanie robót,  
 dostarczenie materiałów,  
 roboty przygotowawcze,  
 wykonanie i umocnienie ścian wykopu,  
 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie rur drenażowych  
 wykonanie studni,  
 izolacji elementów studni, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

  
1. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Akty prawne podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne"  
Inne dokumenty  

 Katalogi Producentów rur wykonanych z PE, posiadających Aprobaty Techniczne na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz.U.2004 
Nr93 poz.888)  

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.129/97 poz.844)  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.13/72 poz.93)  

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali 
(Dz.U.51/54 poz.259)  

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U.29/54 poz.115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)  

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U.29/54 poz.115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.38/01 poz.455) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.72/01 poz.747)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r. w sprawie warunków jakim 
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, 
oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U.82/00 poz.937)  

Normy  



 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych ich części 
składowych  

 PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu  
 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych  
 PN/B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania  
 PN/B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania  
 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody  
 PN/B-02866:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.  
 PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne  
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  
 PN-EN 1074-1÷5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Części 1÷5  
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1  
 PN-EN 681-2÷4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2÷4  
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne Podział nazwy i określenia.  
 PN/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
 BN/8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
 PN/H-74086:1964 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością.  

 PN-EN 206-1: 2003/Ap1:2004 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
 PN/B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.  
 PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonów i zapraw.  
 PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zapraw.  
 PN/B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
 PN-EN 12620: 2004 Kruszywa mineralne do betonu.  
 PN/B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1 do normy PN/B- 

06712:1986.  
 PN/B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy i określenia badań.  
 PN – EN 197-1: 2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku PN – EN 197-2 : 2002 - Cement. Część 2. 
Ocena zgodności 

 
 
 
 
 
 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT  
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 
Kod CPV - 45422000-1 
 
SPIS TREŚCI 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót budowlanych 
6. Kontrola jakości robót i materiałów 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ciesielskich oraz prac związanych z wymianą stolarki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

 zakup i dostawa okien drewnianych, 
 montaż nowej stolarki okiennej, 
 zakup i dostawa podokiennika zewnętrznego z piaskowca, 
 zakup, dostawa i montaż doświetlaczy piwnicznych z wysokiej jakości poliestru 

wzmocnionego włóknem szklanym oraz montaż rurociągów odwodnieniowych z rur 
polietylenowych 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z 
dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami 
sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej. 
2.2. Stolarka okienna zewnętrzna 
Okna drewniane, kolor biały  
Współczynnik przenikania ciepła - 0,9 [W/(m2K)]. 
 
3. SPRZĘT 



Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów. 
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość 
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi. Materiały należy przewozić i 
przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu montażu stolarki okiennej polega 
na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. W interesie 
wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w 
umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się 
kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością 
dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 sprawdzenie jakości materiałów, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Kontrola przygotowania ościeży w murach powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni 
ościeży, niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementów pochodzących od starej 
stolarki. 
 
 
Kontrola robót malarskich 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie nasiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej do malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 



Badanie przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej niż 65%. Badanie powinno obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie jednorodności barwy, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z normami. 
Widoczne gołym okiem ślady pędzla lub wałka są niedopuszczalne. Sprawdzenie odporności 
powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża polega na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Jeśli badania dadzą wynik 
pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli jakiekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać 
deklaracje zgodności wydane przez producenta. Po stwierdzeniu formalnej przydatności 
wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie 
może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 

 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają 
zakryciu lub zanikają; 

 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy 
odbiorów częściowych; 

 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru 
końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.  



Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z 
przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru 
końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę 
wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje: 

 wykonanie wszelkich koniecznych rozbiórek istniejących ścian, 
 usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego wskutek rozbiórek wraz z 

opłatami wysypiskowymi, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem, 
 zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć, 
 naprawę uszkodzeń w wewnętrznych ościeżach murów, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 
KOD CPV: 45331210-1 

Spis treści 
 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAW PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanych pomieszczeń 
Zamku Piastowskiego w Legnicy. Całość inwestycji podzielona została na pięć etapów, w 
zakres których wchodzą: Etap 1 Montaż rekuperatorów (wentylacja pomieszczeń). 
Rekuperatory zostały określone w projekcie architektonicznym. W razie wystąpienia wyraźnej 
niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przeważające będą 
miały Warunki Umowy. 
 
1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót Związanych z 
wykonaniem instalacji wentylacji :  

 roboty przygotowawcze,  
 roboty montażowe, 
 próby i odbiory,  
 ochrona przed korozją,  
 kontrola jakości.  

W zakres robót wchodzą: 
 dostawa i montaż rekuperatorów. 

  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
 



2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w 
dokumentacji.  
2.1.1. Rekuperatory ścienne nawiewno wywiewne  
Średnica obudowy modułu operacyjnego - 200 mm; Średnica otworu montażowego - 220 (250) 
mm; Długość modułu operacyjnego - od 430 mm; Ilość powietrza wentylacyjnego przy 
rekuperacji: wlotów: 135 m3/h, wyciąg: 135 m3/h, w reżimie „noc” - 25 m3/h; Sprawność % - 
min 80; Zużycie energii elektrycznej od 7Wh do 32W/h w zależności od reżimu działania. 
Systemy sterowania: pilot sterowania zdalnego lub opornica. Funkcja „mini-dogrzewanie”.  
  
2.1.2. - Kratki wyrównawcze z lamelami pionowymi do montażu w ścianie 
 
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 powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH 
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
5.1. Przewody wentylacyjne  
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 



kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 
przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  
Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych 
przegród.  
Izolacja cieplna przewodów powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  
Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 
Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 

a. przewodów wentylacyjnych  
b. materiału izolacyjnego;  
c. elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
d. elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia.  Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny 
mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby 
ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku.  
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów.  
 
5.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

a. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji wentylacji.  

b. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.  

c. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.  



d. Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.  

e. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
f. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego  

g. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji 
w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój 
kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

h. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urządzeń:  
 przepustnice  
 nagrzewnice  
 tłumiki hałasu  
 filtry 
 wentylatory  
 urządzenia do odzysku ciepła  

5.3. Wentylatory  
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
  
5.4. Nagrzewnice  
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i 
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.  
 
5.5. Urządzenia do odzysku ciepła  

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.  

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej 
powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.  

 
5.6. Filtry powietrza  

 Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.  

 Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.  

 Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem.  

5.7. Nawiewniki i kratki  
 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 

z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. 2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód 
(elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na 
kształt i zasięg strumienia powietrza.  

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny.  

 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić 
jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 



przegrody.  
 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 
 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 

pozycji całkowicie otwartej.  
 
5.8. Czerpnie i wyrzutnie  

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji 
przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

 Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.  

 
5.9.Tłumiki hałasu  

 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem kierunku przepływu. 

 Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek 
przejściowych.  

 
5.10.Pozostałe elementy instalacyjne 
Przejście przez ścianę wykonać w otulinie amortyzującej . Wszystkie urządzenia wentylacyjne 
należy montować zgodnie z zaleceniami producenta –według DTR-ki urządzeń. Mechanizmy 
nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane by 
łopatki kierujące i regulujące, prowadnice talerze i stożki można było ustawiać w dowolnym 
punkcie w zakresie położeń granicznych. Nawietrzaki okienne powinny być tak usytuowane by 
umożliwić swobodne nastawianie przesłony regulującej strumień napływającego powietrza. 
.Montaż nagrzewnicy elektrycznej wg DTR-ki urządzenia. Montaż czerpni i wyrzutni powietrza. 
Osadzenie czerpni i wyrzutni powietrza w ścianie z wypoziomowaniem. Obsadzenie kotwii. 
Podłączenie czerpni i wyrzutni powietrza z centralą wentylacyjną.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. System zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową 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 powadzenia robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
 bhp,  
b. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
c. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
d. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
e. wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; b) część szczegółową 

opisującą dla każdego asortymentu robót:  
f. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
g. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 

transportu,  



h. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 
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, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
 
6.5. Opłaty za badania 
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 
próbek, badania i kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one 
wkalkulowane w koszty poszczególnych robót.  

 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
dokumentacji 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 Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  

 Stałe punkty kontroli 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich 
etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla 
wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję zweryfikować 
inaczej. Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia 
kontroli jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca 
będzie mógł kontynuować prace.  



 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które 
posiadają:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

 deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma 
określeń w PN to zgodności z Normą ISO; 

 lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
punkcie 1. oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez dokumentację, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  
kanały wentylacyjne – m2  
urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt. 
izolacja – m2  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;  
b. odbiorowi częściowemu;  
c. odbiorowi końcowemu;  
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych 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 zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, umową i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 



ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu; 

 recepty i ustalenia technologiczne;  
 Dzienniki Budowy (oryginały);  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty 

Techniczne;  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i 
Programem Zapewnienia Jakości; 

 sprawozdanie techniczne;  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
 zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, 
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;  

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje 
rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016) 
 PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczania 
 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627) 
 Ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst 
jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 



177) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, 
które służą ochronie, lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2003 r w sprawie wymagań zakresie efektywności energetycznej. Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 
(Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 
1718)  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - 
instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 
47/03 poz. 40)  

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia  
 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego  
 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania  
 PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)  
 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
 PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 



Wymagania techniczne  
 PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania  
 PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania  
 PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  
 PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

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

wentylacyjnych blaszanych  
 PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. 

Wymagania, badania, oznaczanie  
 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary  
 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary  
 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne  
 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej  
 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie  
 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
 PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu 
powietrza  

 PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu 
powietrza  

 PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i 
zmiennym strumieniu powietrza  

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

 PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie 
właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu  

 PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i 
wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych  

 PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie 
właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku  

 PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów 
do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach  

 PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. 
Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej 


