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2.  UPRAWNIENIA, IZBA. 
3.  DANE OGÓLNE. 

3.1.  Nazwa nadana inwestycji. 

Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkolnego na sale szkolne i węzeł sanitarny 
Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – inwestycja celu publicznego. 

 

3.2.  Adres inwestycji. 

ROGOZINIEC 115/2; 66-210 ZBĄSZYNEK 
działka ewidencyjna nr 100/17, 

obręb ewidencyjny: 0005 - Rogoziniec, 
jednostka ewidencyjna: 080806_5, Zbąszynek – obszar wiejski 

 

3.3.  Inwestor i adres. 

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu 
Rogoziniec 115/2, 
66-210 Zbąszynek 

 

3.4.  Podstawa opracowania. 

• Wizja lokalna. 
• Program inwestora. 
• Inwentaryzacje i pomiary własne. 
• Mapa zasadnicza terenów i usytuowania obiektów. 
• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
• Uzgodnienia materiałowe z inwestorem. 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. u. 2012 nr 0, poz. 462 z późn.zm) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 
• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 nr 0 poz.463). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690; j.t.DzU z 2015r.poz.1422; DzU z 2017r.poz.2285) 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. Zm.), 

 

3.5.  Zamówienia publiczne. 

 

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu 

dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nieuwzględnionych w 

przedmiarze robót, wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie 

szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. 

Wszelkie, podane w niniejszym projekcie a także kosztorysie, nazwy materiałów i urządzeń, znaki towarowe itp., mają 

charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i, lub, wskazania 

oczekiwanych rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń "równoważnych", przez 

które rozumie się elementy, które przedstawia opis przedmiotu, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez projektantów, oznaczone innym znakiem 

towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
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3.6.  Określenie przedmiotu i zakresu opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek szkolno – administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, na 

działce nr 100/17.   Zakres opracowania obejmuje przebudowę i adaptację  poddasza budynku szkoły na sale szkolne,  salę 

konferencyjną i węzeł sanitarny – inwestycja celu publicznego. 

 

3.7.  Obszar oddziaływania obiektu. 

 

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. 

Obszar oddziaływania mieści się w granicach działki, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. poz.290 z 

08.05.2016r. oraz §12 Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity 

Rozporządzenie MGBiGW z dnia 01.01.2014 z późniejszymi zmianami. 

 

3.8.  Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Przedmiotem opracowania nie jest zagospodarowanie terenu.  

Budynek szkolno-administracyjny położony jest w Rogozińcu na dz. nr 100/17.  

Teren jest jednolity, płaski i wyniesiony na ok. 70,0 m.n.p.m.  

Działka zagospodarowana, ogrodzona i oświetlona.  

Zagospodarowanie pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z ustaleniami obiekt nie podlega ochronie a także nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

 

3.9.  Kategoria geotechniczna obiektu. 

 

Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane nie wykraczają poza obrys budynku, nie projektuje się dodatkowego 

posadowienia, nie wprowadza się dodatkowych obciążeń oraz zmian w sposobie użytkowania stąd, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.nr 126/98 poz.839), odstąpiono od oceny kategorii geotechnicznej. 

 

3.10.  Usytuowanie obiektu. 

 

Bez zmian. 

 

3.11.  Ogrodzenie. 

 

Bez zmian. 

 

3.12.  Bilans mas ziemnych.  

 

Bez zmian. 
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3.13.  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 

 

Na terenie inwestycji nie przewiduje się lokalizacji innych urządzeń związanych z obiektami budowlanymi. 

   

3.14.  Układ komunikacyjny. 

 

Pozostawia się istniejący układ komunikacyjny bez zmian. 

 

3.15.  Sieci uzbrojenia terenu.  

 

Do budynku doprowadzone są sieci: 

- wodociągowa, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- energetyczna, 

- gazu. 

Zaprojektowano roboty remontowo – budowlane przy wykorzystaniu istniejących przyłączy do sieci. 

 

3.16.  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.  

Wg odrębnego rozdziału poniżej. 

 

3.17.  Ukształtowanie terenu i zieleni. 

 

Bez zmian - nie jest przedmiotem opracowania. 

 

3.18.  Zestawienie powierzchni  

 

Lp. Element Przed adaptacją Po adaptacji Jedn. 

[-] [-] [jedn.] [jedn.] [-] 

1. Powierzchnia zabudowy całego obiektu 965,96 965,96 [m2] 

2. Powierzchnia użytkowa całego obiektu 1328,00 1734,70 [m2] 

3. Kubatura brutto całego obiektu 10236,00 10236,00 [m3] 

 

3.19.  Dane informujące, czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Teren działki nie jest chroniony i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy. 

 

3.20.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.   

 

Teren działki nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej. 

 



 

  Strona 6 

 

Projekt  budowlany 

 

3.21.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników obiektu projektowanego i ich otoczenia.   

 

3.21.1.  Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.   

 

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 

 

3.21.2.  Odpady stałe.  

 

Inwestor posiada umowę na wywóz odpadów stałych z miejscowym zakładem utylizacji. 

 

3.21.3.  Emisja hałasu oraz wibracji.  

 

Projektowany obiekt budowlany, ze względu na funkcję i wyposażenie, nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji. 

 

3.21.4.  Wpływ na istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Zaprojektowane roboty budowlane nie powodują dodatkowego zacienienia otoczenia, zaprojektowane elementy nie występują 

poza obrys zewnętrzny obiektu. 

Nie wprowadza się zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  

Użytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i 

powierzchniami ciągów pieszo-jezdnych. 

. 

5.13 Interesy osób trzecich. 

 

Projektowane roboty budowlane, założony sposób ich realizacji oraz lokalizacja na terenie działki, nie powodują naruszenia 

interesu osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. 

 

3.22.  Analiza możliwości racjonalnego wyk. wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

Obiekt wykorzystuje alternatywne systemy zaopatrzenia w energię i ciepło. 

W zakresie opracowania nie wprowadza się zmian do wykorzystywanych technologii. 

Odstąpiono od analiz. 

 

3.23.  Uwagi końcowe 

Budynek ogrzewany tradycyjnie, za pomocą wodnej instalacji centralnego ogrzewania, źródło ciepła stanowi kotłownia 

gazowa – bez zmian. 

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bez zmian. 
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4.    EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Podstawa opracowania art.71 ust.2 pkt.5) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 2018 poz.1202 z dnia 7 

czerwca 2018 roku. 

 

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek szkolno administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.  

Budynek z początku XX wieku. Obiekt składa się z budynku głównego z dwoma skrzydłami północnym i południowym. 

Część główna dwukondygnacyjna ( parter i piętro) z użytkowym poddaszem. Skrzydła boczne jednokondygnacyjne (parter) z 

poddaszem użytkowym. Cały budynek podpiwniczony.  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegły.  

Dach drewniany. Budynek główny z dachem czterospadowym, a skrzydła boczne dach mansardowy czterospadowy. Na 

dachach liczne lukarny – 3 rodzaje. Pokrycie dachówka karpiówka ceramiczna układana w koronkę.  

Wysokość: 

- budynek główny w kalenicy ok.14,61m w okapie 8,25m;  

- skrzydła w kalenicy: ok.12,00m w okapie ok. 7,00m. 

W budynku zostały wymieniona stolarka zewnętrzna. 

Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telefoniczną i c.o. 

Obecnie budynek stanowi obiekt szkolno – administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. 

W roku 2014 budynek poddano termomodernizacji w zakresie: 

- termomodernizacja murów piwnic, 

- termomodernizacja murów nadziemia, 

- wymiana pokrycia dachu, 

- termomodernizacja poddasza po połaci dachowej, 

- mansardy - wymiana pokrycia dachu mansardów, 

- mansardy – termomodernizacja, 

 

Zakres ekspertyzy obejmuje poddasze użytkowe budynku szkolno – administracyjnego. 

 

Stan istniejący. 

Poddasze jest zabudowane pomieszczeniami mieszkalnymi, komunikacją oraz wspólnymi łazienkami – w niedalekiej 

przeszłości wykorzystywane było, jako część internatowa dla uczącej się w tej szkole młodzieży. 

Bezpośredni dostęp do poddasza stanowi główna klatka schodowa, żelbetowa zlokalizowana w środkowej części oraz dwie 

klatki schodowe pomocnicze, drewniane, zlokalizowane w skrzydłach obiektu. 

Obecnie pomieszczenia te wykorzystywane są, jako magazyn i archiwum materiałów i urządzeń. 

 

Strop. 

Całe poddasze zlokalizowane jest na stropie drewnianym belkowym. 

Układ belek stropowych poprzeczy, belki o przekroju 17,5x22cm w rozstawie zmiennym co ca.75÷90cm. 

Przestrzeń stropowa wypełniona w połowie polepą (trzcina z gliną) a w połowie jest pustka powietrzna. 

Podłogę wykonano z desek bezpośrednio na belkach stopowych. 

Zaprojektowano rozbiórkę podłogi z desek, usunięcie całej zawartości przestrzeniu między belkowej, oczyszczenie belek 

istniejących, impregnację całej konstrukcji drewnianej stropu preparatami antygrzybicznymi, owadobójczymi i 
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zabezpieczającymi drewno p.poż. oraz wypełnienie tej przestrzeniu paroizolacją a także iolacją termiczną. 

Zastosowanie ww. przebudowy stropu, wpłynie pozytywnie na całą konstrukcję poddasz i spowoduje: 

• odciążenie stropu (usunięcie polepy), 

• weryfikacja stanu technicznego drewnianych elementów stropu (odkrycie całego stropu), 

• oczyszczenie elementów drewnianych i impregnacja preparatami chemicznymi (zabezpieczenie długotrwałe) 

• odizolowanie elementów drewnianych od czynników zewnętrznych (paroizolacja) 

• oddzielenie akustyczne kondygnacji (izolacja z wełny mineralnej) 

Strop międzypiętrowy jest w dobrym stanie technicznym i nadają się do projektowanej przebudowy. 

 

Podłoga. 

Podłoga poddasza wykonana jest z desek drewnianych. 

Stan techniczny podłogi jest zły – podłogę należy w całości wymienić. 

 

Stolarka drzwiowa. 

Stolarka drzwiowa jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

Dodatkowo stolarka drzwiowa poddasza nie spełnia wymagań normowych w zakresie szerokości i wysokości. 

 

Stolarka okienna. 

Stolarka okienna poddasza PCV, stan techniczny dobry. 

 

Ścianki działowe. 

Ścianki działowe drewniane deskowane z tynkiem na trzcinie – stan techniczny zły - ścianki nie nadaj się do projektowanej 

adaptacji. 

Ścianki działowe murowane z cegły pełnej, z tynkiem glinianym i wapiennym – stan techniczny zły - ścianki nie nadaj się do 

projektowanej adaptacji. 

 

Stropy nad pomieszczeniami poddasza. 

Nad pomieszczeniami mieszkalnymi jest strop drewniany, wykonany z kantówek drewnianych o różnych przekrojach  6x10, 

6x12 lub 10x18cm. Przestrzeń stropowa wypełniona jest gruzobetonem lub trocinobetonem.  Obicie od spodu stanowi płyta 

pilśniowa lub deskowanie, całość od spodu otynkowana na trzcinie – stan techniczny zły – stropy nie nadają się do dalszej 

eksploatacji. 

 

Kominy. 

Na poddaszu występują kominy murowane z kanałami wentylacyjnymi a także murowane z nieczynnymi kanałami 

spalinowymi. Budynek ogrzewany w systemie C.O. z kotłowni zbiorczej zlokalizowanej w innym obiekcie. 

Wszystkie kominy z kanałami wentylacyjnymi zakończone są w przestrzeni poddasza – niedopuszczalne. 

Większość kanałów wentylacyjnych jest zagruzowana, niedrożna i nieczynna – kanały nie nadają się do użytkowania, 

kominy wymagają przebudowy. 

 

Konstrukcja dachu. 

Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowo, dwuwieszarowa. 

Ramy powiązane konstrukcyjnie z belkami stropowymi, rozstaw podłużny jak belki stropowe, zmienny, co ca.75÷90cm. 
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Konstrukcja w dobrym stanie technicznym – nadaje się do projektowanej adaptacji. 

 

Analiza statyczna konstrukcji drewnianej dachu oraz posadowienia na ścianach konstrukcyjnych pozwala na usunięcie 

części elementów wiązarów dachowych i zastosowanie rozwiązań zamiennych. 

 

Pokrycie dachu. 

W roku 2014 dokonano wymiany pokrycia dachu oraz wykonano termomodernizację w przestrzeni między krokwiowej – stan 

techniczny b.dobry. 

 

Klatki schodowe. 

Budynek wyposażony jest w trzy klatki schodowe – jedna główna i dwie pomocnicze. 

Klatka schodowa główna, żelbetowa, balustrady stalowe, zlokalizowana w części środkowej budynku, stanowi podstawową 

komunikację dla budynku – stan techniczny dobry, klatka schodowa nie spełnia jedynie wymagań w zakresie szerokości 

biegu schodowego – klatka schodowa nie jest przedmiotem przebudowy. 

Klatki schodowe pomocnicze drewniane, balustrady drewniane, zlokalizowane w skrzydłach budynku, stanowią normowe 

przejścia w części parteru i piętra, zaś na poddasze mogą stanowić dojścia techniczne i pomocnicze. 

 

 

WNIOSKI i ZALECENIA. 

 

Projektowana adaptacja poddasza użytkowego do celów edukacyjnych, nie zmienia podstawowego sposobu użytkowania 

przedmiotowego budynku i nie wprowadza dodatkowych obciążeń. 

Zaprojektowany remont odkryje wady elementów istniejących, doprowadzi do wymiany bądź napraw, co poprawi stan 

techniczny obiektu. 

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania obserwacji, oględzin i pomiarów dokonano 

oceny aktualnego stanu technicznego poszczególnych elementów i stwierdzono, że budynek znajduje się w dobrym stanie 

technicznym i nadaje się do projektowanej inwestycji.  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Bogdan Radny 
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5.  WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ. 

 

5.1.  Podstawa opracowania. 

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. 2015, poz. 2117] 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ] Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719] 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych [Dz. U. 2009, Nr 124, poz.. 1030] 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie [Dz. U. 2017, poz. 2285] 

 

 

5.2.  Ochrona pożarowa. 

 

A) dane techniczne budynku:  niski "N"; 

- powierzchnia zabudowy:      965,96 m2; 

- powierzchnia użytkowa:    1734,70 m2;                w tym pow.użytkowa adaptacji poddasza 406,70 m2.  

- kubatura brutto całości   10236,00 m3;            w tym kubatura brutto adaptacji poddasza 2078,91 m2; 

- wysokość budynku         11,95 m   -  powyżej terenu ( wysokość do górnej powierzchni najwyżej 

położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej); 

- liczba kondygnacji    3  ( wraz z poddaszem); 

 

B) Odległość od obiektów sąsiednich:  inne obiekty i budynki stanowią odrębne strefy, oddalone są od obiektu na odległość 

powyżej 10m. 

C) Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  nie występują; 

D) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  poniżej 500 MJ; 

E) Kategoria zagrożenia ludzi :  ZLIII 

F) Ocena zagrożenia wybuchem:  nie występuje zagrożenie wybuchem. 

G) Podział obiektu na strefy pożarowe: budynek stanowi jedną strefę pożarową; 

H) Klasa odporności pożarowej budynku  "C"       

I) Klasa odporności elementów budowlanych:  wymagana   zaprojektowana 

- główna konstrukcja nośna - ściany:   EI30   EI30 

- główna konstrukcja nośna - stropy:   REI 60   REI30 

- konstrukcja dachu:    R15   REI30 

J) Warunki ewakuacji: przejście ewakuacyjne w odległości <=40m do wyjścia na zewnątrz; 

K) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – na zewnatrz budynku zlokalizowane są hydranty. 

L) Drogi pożarowe:  dojazd do budynku z każdej strony; 

 

W świetle obowiązujących przepisów przeciwpożarowych nie ma obowiązku wyposażania przedmiotowego budynku w 

urządzenia przeciwpożarowe. 
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6.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 

 

6.1.  Stan istniejący poddasza. 

 

Poddasze budynku szkoły na czas obecny jest nieużytkowane.  

Poddasze podzielone jest w części na pomieszczenia co wskazuje na dawne użytkowanie.  

Ściany poddasza murowane i drewniane przepierzenia. 

Na poddasze prowadzą trzy klatki schodowe : jedna główna umieszczona centralnie żelbetowa i dwie boczne drewniane. 

Dach czterospadowy. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo - kleszczowa, dach kryty dachówką.  

Doświetlenie dachu poprzez lukarny: cztery lukarny z dachem wielospadowym, osiem lukarn z dachem jednospadowym, i 

dwa "wole oka".  

Strop drewniany. 

Kominy wentylacyjne z kondygnacji niższych kończą się w przestrzeni poddasza, murowane do wysokości około 4,50 m 

powyżej poziomu podłogi. 

 

Powierzchnia zabudowy całego obiektu         965,96 m2, 

Powierzchnia użytkowa całego obiektu      1328,00 m2, 

Kubatura brutto całego obiektu                10236,00 m3, 

 

 

6.2.  Projektowane rozwiązania. 

 

Przebudowa  i adaptacja  poddasza  - projektuje się demontaż  istniejących ścianek działowych: murowanych  i  przepierzeń 

drewnianych, demontaż lukarn o dachu jednospadowym i demontaż lukarn „wole oka”.  

Istniejące kominy wentylacyjne murowane, kończące się w wewnętrznej przestrzeni poddasza, zostaną rozebrane do 

poziomu stropu i włączone w projektowany układ wentylacji grawitacyjnej. 

Istniejące podłogi należy zdemontować do belek konstrukcyjnych stropu, usunąć wypełnienie między belkami stropowymi. 

Adaptacja poddasza wymagała przeprojektowania konstrukcji dachu.  

Opis projektowanych rozwiązań w opisie konstrukcji i w części graficznej. 

 

Na poddaszu projektuje się dostępny z głównej klatki schodowej hall. Z hallu wejścia do dwóch sal lekcyjnych, sali lekcyjnej 

05,  sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego i aneksu kuchennego. 

Dojście dodatkowe do sal lekcyjnych również z klatek bocznych.   

Sale lekcyjne zaprojektowano na max 30 osób a salę lekcyjną 05 na 49 osób < niż 50. 

Aby zapewnić należytą ilość światła dziennego, pomieszczenia lekcyjne doświetlić poprzez montaż okien połaciowych.  

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest większy niż 1:12. 



 

  Strona 12 

 

Projekt  budowlany 

 

6.3.  Dane powierzchniowo – kubaturowe projektowanego poddasza. 

Lp. Pomieszczenie adaptowanego poddasza Pow. użytkowa Pow. podłogi Jedn. 

1. Klatka schodowa 9,83 9,83 m2 

2. Hall 43,21 43,21 m2 

3. Sala lekcyjna 66,68 81,48 m2 

4. Sala lekcyjna 68,25 83,53 m2 

5. Sala lekcyjna 146,21 182,65 m2 

6. Korytarz i klatka schodowa  17,82 17,82 m2 

7. WC damski 7,60 7,96 m2 

8. WC męski 10,95 11,80 m2 

9. Aneks kuchenny 6,03 7,01 m2 

10. Pomieszczenie gospodarcze 5,43 6,32 m2 

11. Magazyn 4,89 9,97 m2 

12. Korytarz i klatka schodowa 19,80 19,80 m2 

RAZEM 406,70 481,39 m2 

 

Powierzchnia użytkowa projektowanego poddasza     406,70 m2,  

Powierzchnia podłogi projektowanego poddasza     481,39 m2, 

Kubatura brutto poddasza ( projektowana przebudowa)  2078,91 m3, 

Kubatura netto poddasza ( projektowana przebudowa)   1255,40 m3, 

 

Powierzchnia zabudowy całego obiektu         965,96 m2, 

Powierzchnia użytkowa całego obiektu      1328,00 m2, 

Kubatura brutto całego obiektu                10236,00 m3, 

 

6.4.  Projektowane rozwiązania materiałowe. 

 

- Ściany działowe: projektuje się w technologii lekkiej suchej , z płyt gipsowo - kartonowych typ A na konstrukcji stalowej 

grubości 15 cm, 10 cm, i 25 cm: 

• ściana gr.15cm - 2x12,5/ 1x100 /2x12,5 

• ściana gr.10cm - 1x12,5/ 1x75 /1x12,5 

• ściana gr.25cm - 2x12,5/ 2x100 /2x12,5 

• ściana 13,6cm - 1x18/ 100 /1x18    -ściana pomiędzy pom. 3  i  4. – Nida Ogień Plus. 

- Ściana kolankowa: stanowi przegrodę oddzielenia p.poż. konstrukcji drewnianej dachu i izolację cieplną od dachu 

grubością ścianki kolankowej gr.27cm  - 1x18/1x100- 75(odstęp) -1x75 w technologii lekkiej, suchej z płyt o podwyższonej 

odporności ogniowej NIDA Ogień Plus gr. 18mm, w ścianie  paroizolacja, wełna mineralna gr 25cm. i wiatroizolacja . 

Zwrócić  uwagę na dodatkowe docieplenie stropu  od góry wełną mineralną gr.10-15 cm  za ścianką kolankową 

(między krokwiami a ścianka kolankową) i powiązanie z wiatroizolacją ścianki kolankowej 

- Obudowa p.poż. elementów konstrukcyjnych drewnianych, kominów wentylacyjnych - płytą NIDA Ogień Plus gr.18mm o 

odporności ogniowej EI 30.  
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UWAGA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKONUJEMY OBUDOWĘ ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH PODDASZA TJ SŁUPY, PŁATWIE, KLESZCZE, RÓWNIEŻ KOMINY A 

NASTĘPNIE WYKONUJEMY KONSTRUKCJE POD ŚCIANKI DZIAŁOWE. 

 

- Sufity podwieszane - stanowią oddzielenie p.poż. - w technologii lekkiej, suchej. Płyty NIDA Ogień Plus gr.18mm 

montowane do konstrukcji stalowej systemowej. Ruszt w układzie krzyżowym na wieszakach. Sufit podwieszany stanowi 

również najwyższy poziom stropu docieplonego wełną mineralną gr.25 cm (kwalifikuje budynek do budynku niskiego N). 

Paroizolacja i wiatroizolacja ułożona zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

- Podłogi: między belkami stropowymi układać wełnę mineralną gr.20 cm między warstwami z folii PCV,  legary  4x6cm.  

oddzielić warstwą z gumy lub filcu od belek stropowych i płyty MFP gr. 22cm  układanej na pióro i wpust. Wykończenie 

podłóg: wykładzina obiektowa PCV gr. 3,35mm . 

 

- Wentylacja - przewody wentylacyjne – z rury typu ISODEC 152 lub tożsame, płaszcz zewnętrzny wykonany z jednej 

warstwy aluminium, oraz dwóch warstw poliestrowych, kanał wewnętrzny składa się z trzech warstw aluminiowych oraz 

dwóch poliestrowych, warstwę izolacji stanowi wełna szklana grubości 25 mm, wkład stanowi przewód typ ALUDEC AA3 - 

montowane pod sufitem podwieszanym dla pomieszczeń poddasza i jako przedłużenie istniejących kominów wentylacyjnych 

dla niższych kondygnacji. Na wylotach kanałów wentylacyjnych zamontować obrotowe nasady kominowe. W 

pomieszczeniach bez okien (kabiny ustępowe w sanitariacie damskim) montować wentylatory mechaniczne sprzężone z 

włącznikiem światła. 

 

- Izolacje: 

cieplne - dach ( na skosach ): wełna mineralna, hydrofobizowana 15 cm między krokwie - stan istniejący  i projektowane  

10cm pod krokwie.               

- sufit podwieszany: wełna mineralna 25cm (10cm ÷ 15 cm – układana w dwóch warstwach). 

akustyczna - podłoga ( strop między piętrem a poddaszem): wełna mineralna 20cm;  

 - ściany poddasza: wełna mineralna gr. 10cm, 7cm, 22cm . 

wodoodporna - podłoga: folia PCV; 

wiatroizolacja i paroizolacja -  ścianka kolankowa, dach, sufit podwieszany. 

 

- Stolarka okienna i drzwiowa: 

Okna - okna połaciowe o wym.66x98cm montować między krokwiami po dwa - jedno nad drugim - w pomieszczeniach 

lekcyjnych i sali konferencyjnej i po jednym w pomieszczeniach sanitarnych, aneksie kuchennym i pomieszczeniu 

gospodarczym.  

Odpowiednie doświetlenie zależne jest również od prawidłowego wykonania szpalet dolna prostopadle, a górna równolegle 

do podłogi.  

Okna obrotowe (O1) drewniane , dwukrotnie lakierowane lakierem akrylowym w kolorze naturalnym, z nawiewnikiem 

automatycznym, zestaw szybowy jednokomorowy, energooszczędny Ug 1,1W/m2K, 32 dB. - ilość 68 szt.   

Montować jako okno zespolone - kołnierz do łączenia okien pionowy. ( 34 szt) 

Okna obrotowe (O2) drewniane do pomieszczeń wilgotnych trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym w kolorze białym 

- sanitariaty, aneks kuchenny - 3 szt. pozostałe parametry j.w. 
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Okno wyłazowe termoizolacyjne(OW) połączenie okna dachowego i wyłazu, Ug 1,1W/m2K - 2 szt - pomieszczenie 

gospodarcze i sanitariat męski.  

 

Okna w lukarnach - PCV , w kolorze jak okna na niższych kondygnacjach, szyba Ug= 1,1W/m2K. 

 

Drzwi - do sal lekcyjnych - 7 szt. 90x200cm - o podwyższonej izolacyjności akustycznej o współczynniku 32dB; powierzchnia 

z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych, do stosowania w warunkach intensywnej 

eksploatacji stolarki drzwiowej;  

ościeżnice regulowane - zwrócić uwagę na dobór ościeżnicy względem grubości ściany. 

Drzwi - do sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, aneksu kuchennego i magazynu: 90x200 i 80x200 pełne, bez 

podwyższonej izolacyjności akustycznej, pozostałe parametry j.w.; do kabin z szybką ( kabiny w sanitariacie damskim); Kolor 

orzech Premium, typ lamistone. 

 

Kabiny w sanitariacie męskim systemowe z płyt laminowanych wys.2,20m. 

 

Stolarkę okienną i drzwiową dostarczyć z kompletem klamek, zamków i innych akcesoriów. 

Klamki ze stali nierdzewnej. 

 

D1/15 ( gr.ściany 15cm) 90x200, pełne dźwiękoizolacyjne, zamek z wkładką patentową, - 7 szt. 

D2/15 ( gr.ściany 15cm) 90x200, pełne, zamek z wkładką patentową, skrzydło podcięte, samozamykacz- 2 szt. 

D2/10 ( gr.ściany 10cm) 90x200, pełne, zamek z wkładką patentową, skrzydło podcięte, samozamykacz- 1 szt. 

D3/15 ( gr.ściany 15cm) 80x200, pełne, zamek z wkładką patentową, samozamykacz- 2 szt. 

D3/25 ( gr.ściany 25cm) 80x200, pełne, zamek z wkładką patentową, samozamykacz- 2 szt. 

D4/10 ( gr.ściany 10cm) 80x200, z szybką, zamek łazienkowy, skrzydło podcięte, samozamykacz- 2 szt. 

DS  systemowe, z kabiną, 2szt  

 

6.5.  Wykończenie wewnętrzne. 

 

- Ściany: po wykonaniu spoinowania i szpachlowania przed malowaniem zagruntować. Malować farbami lateksowymi z 

dodatkiem teflonu w kolorach pastelowych.  W pomieszczeniach sanitariatu na ścianach układać płytki ceramiczne. W 

aneksie kuchennym płytki układać powyżej blatu (85cm powyżej podłogi)  na wysokość 60cm. Stosować materiały trwałe, 

gładkie, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków myjąco – dezynfekującym np. glazura w gatunku I, do 

pełnej wysokości, spoiny zabezpieczone preparatem biobójczym;  stosować narożne profile ze stali nierdzewnej do 

wykończania narożników zewnętrznych i wewnętrznych  np. Schluter ECK-E, Schluter –DILEX-EHK lub tożsame. 

 

- Podłogi: na płycie MFP montować wykładzinę obiektową PCV gr.3,35mm o właściwościach akustycznych z 

przeznaczeniem do obiektów szkolnictwa, Na przygotowanym stropie we wszystkich projektowanych pomieszczeniach - na 

podkładzie np Knauf Dual Floor kleić wykładzinę obiektową  PCV gr.3,35mm o właściwościach akustycznych np Gerflor 

Taralay Impression Comfort lub Taralay Premium comfort  , układać na warstwie podkładowej zgodnie z zastosowaną 

technologią dobraną do stropu;  Wykładzinę układać z wywinięciem na ściany.  Zastosować wykładzinę w kolorach i wzorach 

drewnopodobnych 
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- Sufity podwieszane i skosy: po wykonaniu spoinowania i szpachlowania malować farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu 

tj.ściany po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni sufitu. Na suficie montować oprawy oświetleniowe ( wg projektu 

elektrycznego).   

Przygotować uchwyty pod ekrany elektryczne rozwijane. 

 

- Armatura sanitarna:   należy stosować produkty ceramiczne;  

WC dla kobiet – 2 umywalki nablatowe ,  2 miski ustępowe , lustro  o wym. 143x80cm klejone między płytki;  

WC dla mężczyzn - 2 umywalki , 2 pisuary, 2 miski ustępowe , lustro o wym.143x80cm klejone między płytki., ścianki z płyt 

laminowanych wydzielające kabiny, z drzwiami szer.80 cm. 

Umywalki osadzić w blacie z płyty granitowej gr.3cm. 

 

W każdym WC po jednym dodatkowym punkcie czerpalnym wody. 

Do wyposażenia sanitariatów: 

1. kosze na śmieci chrom 10l - szt.2 

2. dozowniki mydła 0,88l - szt.2 

3. podajniki papieru toaletowego - szt.4 

4. suszarki do rąk 1640 W - szt.2. 

 

- Wyposażenie aneksu kuchennego: 

1. Kuchenka elektryczna - indukcyjna - 1 szt. 

2. Lodówka - 1szt. 

3. Zmywarka do naczyń. - 1 szt. 

4. Kuchenka mikrofalowa - 1szt. 

5. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem - 1 szt. 

6. Okap - 1 szt. 

 

- Balustrada schodowa - projektuje się nową balustradę schodów głównych.   

Balustrada - słupki ze stali nierdzewnej, mocowanie boczne do policzków, wypełnienie szklane na słupkach np NOVAGLAS. 

- Przy ścianie montować poręcz ze stali nierdzewnej jak balustrada. 

 

6.6.  Wykończenie zewnętrzne. 

Osadzenie okien połaciowych wiąże się nie tylko z pracami rozbiórkowymi. 

Po osadzeniu okien między krokwiami dobrać odpowiedni kołnierz, zależnie od pokrycia dachu. 

Przy oknach wyłazowych zamontować stopnie kominiarskie. 

Wykonać przejścia przez dach kanałami wentylacyjnymi.  

Wykonać opierzenia i odpowiednie uszczelnienie przy kominach.  

Na przewodach wentylacyjnych montować kominowe nasady obrotowe. 

 

6.7.  Właściwości cieplne przegród budowlanych: 

Więźba dachowa -( warstwy konstrukcji, wełna mineralna 25 cm - λ=0,045 W/mK) -  Uc= 0,18 W/m2K wymagane Uc= 0,18 W/m2K 

Ścianka kolankowa - przyjęto jak  dach . 
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7.  ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE. 

 

Konstrukcja stropu nad piętrem. 

 

Po rozbiórce deskowania podłogi, oczyszczeniu przestrzeni międzystropowej, należy dokonać oceny stanu technicznego 

belek stropowych. 

Zaprojektowano usunięcie jednej belki stropowej w części klatki schodowej głównej w celu poszerzenia przejścia biegu 

schodowego. 

 

Wykonać wg następującego: 

 

1. Wykonać stemplowanie spocznika klatki schodowej na poddaszu. 

2. Wykuć gniazda dla osadzenia podciągu spocznika. 

3. Wykonać poduszki betonowe pod podciąg. 

4. Skuć tynk spocznika, tak aby możliwe było bezpośrednie przywieranie nowego podciągu do konstrukcji spocznika. 

5. Osadzić podciąg stalowy typu HEB200 – dokładnie podklinować, niedopuścić do osiadania. 

6. Wykonać nowe zastrzały z-6,  pod płatew. 

7. Usunąć elementy drewniane wg opracowania graficznego RAMA R-1 (słup, zastrzały). 

8. Wyciąć fragment drewnianej belki stropowej. 

 

Po rozebraniu murowanych kominów, wykonać uzupełnienie belek stropowych belkami drewnianymi, impregnowanymi o 

przekroju jak istniejące 17,5x22cm. 

 

Konstrukcja dachu. 

Dokonać uzupełnienia brakujących elementów konstrukcji dachu: 

- uzupełnić słup drewniany o przekroju 20x20cm, środkowy, w szczycie, ostatni w części południowej, 

- uzupełnić brakujące kleszcze o przekroju 10x20cm, w ramie R-2 i w szczycie południowym, 

- po demontażu wystawek uzupełnić krokwie drewniane o przekroju jak istniejące 12x16cm 

 

UWAGA  - przy montażu krokwi uzupełniających pamiętać 

należy o rozstawie do montażu okien połaciowych, 

 

Cała konstrukcja dachu jest drewniana, wieszarowa, płatwiowo-krokwiowa. 

Po analizie układu statycznego dopuszcza się likwidację zastrzałów stolców zewnętrznych pod warunkiem zastąpienia ich 

dodatkowymi kleszczami. 

Wykonać wg następującego: 

1. Osadzić nowe kleszcze kl-3, drewniane, o przekroju 8x20cm, 

2. Usunąć zastrzały z-3. 

Stosować drewno klasy C30, suche, impregnowane. 
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Uwagi końcowe. 

 

Wszystkie projektowane prace należy wykonać stosując się do zasad określonych w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” ITB tom I wydawnictwo Arkady, zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami 

budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP w zakresie wynikającym prowadzonego rodzaju robót.  

Stosowane materiały powinny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w 

budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych /Dz. U. Nr 107 poz.679/.  

Roboty poprzedzić sprawdzeniem stanu istniejącego z założonymi warunkami w projekcie. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

wymagają konsultacji i zgody projektanta. 

Stosować zasadę ograniczonego zaufania. 

Całość robót prowadzona będzie na budynku w trakcie jego użytkowania – zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i 

ograniczenia dla osób postronnych. 
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8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

8.1.  Podstawa opracowania 

• Umowa nr 71000433 zawarta między odbiorcą a ENEA S.A. z dnia 13.02.2012r. 

• Załącznik nr 1 do Umowy nr 71000433 – Warunki techniczne świadczenia usługi 

• Projekty branżowe opracowane przez Pracownię Projektowo – Usługowa Bogdan Radny 

• wytyczne inwestora dotyczące zakresu opracowania projektu 

• uzgodnienie zakresu prac z inwestorem 

• obowiązujące normy i przepisy 

• inwentaryzacja instalacji elektrycznych obiektu do celów projektowych 

 

8.2.  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

- budowę rozdzielnicy poddasza i jej zasilanie,  

- wewnętrzna linie zasilającą projektowaną rozdzielnicę 

- instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, 

- instalację sieci LAN 

- instalację ochronne: 

• ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

• ochrona przeciwprzepięciowa 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

 

8.3.  Charakterystyka elektroenergetyczna 

• Napięcie zasilania 230/400V z istniejącej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym. 

• Moc zainstalowana Pi= 175kW 

• Moc zapotrzebowana Po=93,3kW 

• Prąd obciążenia szczytowego Io= 138,9A 

• Projektowana instalacja budynkowa w układzie TN – S 

• Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne odłączenie zasilania 

 

 

8.4.  Opis projektowanych rozwiązań 

 

8.4.1.  Rozdzielnica poddasza i jej zasilanie. 

8.4.1.1.  Stan istniejący 

W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana jest rozdzielnica główna budynku. Przy wejściu do komunikacji piwnicy zabudowany 

jest wyłącznik p.pożarowy. Wyposażenie rozdzielnicy wskazuje na jej modernizację. Brak jest opisu i dokumentacji rozdzielnicy. W 

części adaptowanego poddasza dla jego obecnego zasilania istnieje rozdzielnica TO5. Wyposażenie rozdzielnicy nie odpowiada 

wymogom projektowanych potrzeb pomieszczeń dydaktycznych. 
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8.4.1.2.  Stan projektowany 

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej poddasza projektuje się nowa rozdzielnicę, dla której wykonana zostanie nowa 

wewnętrzna linia zasilająca wyprowadzona z rozdzielni głównej, zlokalizowanej w piwnicy. Trasę projektowanego zasilania pokazano 

i opisano na poszczególnych rzutach załączonych w projekcie. 

 

8.4.2.  Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych. 

 

8.4.2.1.  Oświetlenie. 

 

Oprawy w wykonaniu natynkowym. W pomieszczeniach lekcyjnych i sali narad oprawy instalowane będą na wysokości 2,5m jako 

oprawy zwieszakowe.  

Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oświetleniowe z modułem jednofunkcyjnym o czasie dwóch godzin 

(piktogramy). Oprawy oświetleń ewakuacyjnych muszą posiadać Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP Józefów. W 

pom. nr 5 instalowane będą taśmy LED: 

• Taśma 300LED BIAŁA CIEPŁA IP20 72W SMD– 15 szt 

• Zasilacz 150W 12V 12,5 A – 15 szt.  

• Regulator fazowy oświetlenia na każdy sektor instalowany w puszce podtynkowej – 2 szt. 

 

Wytyczne wykonania instalacji 

1) Instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgałęźnych.  

2) Wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we wszystkich pomieszczeniach. 

3) Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody gniazd wtykowych zasilane będą 

przewodami YDYpżo 3 x 2,5 mm2. W pomieszczeniach WC stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. 

4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalować na wysokości 1,7m od posadzki 

 

Osprzęt podtynkowy IP 20 

Łącznik 1 biegunowy 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik 2 biegunowy świecznikowy 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik schodowy 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik z podświetleniem zwierny światła 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z 
Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 

Gniazdo wtykowe podwójne2P+Z 
Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 

Puszka natynkowa 
Napięcie zasilania: 250V 
Klasa ochronności IP30 
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Osprzęt podtynkowy IP 44 

Łącznik 1 biegunowy 
Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Łącznik 1 biegunowy świecznikowy 
Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Gniazdo wtykowe pojedyncze 
Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Puszka podtynkowa  
Napięcie zasilania: 250V 
Klasa ochronności IP30 
fi 60 

 

Obliczenia natężenia wykonano w programie Dialux. Natężenie oświetlenie dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 

 

8.4.3.  Instalacja siłowa. 

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych jednofazowych, zasilanie odbiorów aneksu kuchennego. Gniazda w pom. WC i 

kuchni o stopniu ochrony IP44 podtynkowe.  

Odbiory siłowe stanowią: 

• Kuchnia elektryczna o mocy 6,0kW 

• Przepływowy ogrzewacz wody 

• Zmywarka do naczyń 

• Ekspres do kawy 

• Chłodziarka 

 

Całość stanowi wyposażenie aneksy kuchennego przewidzianego dla Sali narad. Każde pomieszczenie sanitarne wyposażone 

będzie w elektryczny podgrzewacz wody oraz suszarkę do rąk. 

 

8.4.4.  Instalacja niskoprądowa. 

8.4.4.1.  Instalacje sieci lokalnej LAN. 

W pomieszczeniu nr 5 przewiduje się szafkę wiszącą RACK 10U 600x600mm stanowiącą lokalny punkt dystrybucyjny PD. Widok 

szafy i jej lokalizację załączono w projekcie. Z panelów krosowych szafy wyprowadzone będą przewody skrętkowe kat. 6A do gniazd 

logicznych końcowych w pomieszczeniach: 3; 4; 5.  Kable w pomieszczeniach prowadzone będą w rurach ochronnych pod tynkiem 

oraz w kanałach instalacyjnych DLP. Przewiduje się dwa gniazda końcowe dedykowane dla Access Pointów zasilanych poprzez 

PoE. 

 

Do szafy doprowadzone będzie kablem światłowodowym uniwersalnym 4 – włóknowym sieć LAN.  

Nie przewiduje przewiduje sieci dedykowanej ~230V dla sieci okablowania LAN.  

 

8.4.4.2.  Normy okablowania strukturalnego. 

 

Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie 

niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy: 

• ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  

• EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.  

• TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 

• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 

• PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”  
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• PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

• PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania” 

 

8.4.4.3.  Okablowanie poziome. 

 

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, 

a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a 

gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem 

zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych 

standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 

AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów 

transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi 

normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie łącza 

Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające 

przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. W celu spełnienia 

wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli 

wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 

 

Dodatkowe parametry 

Parametr Wartość 

Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Ω / Km 

Pojemność wzajemna (maksymalna) 45 pF / m 

Nominalna prędkość propagacji (NVP) 79 % 

Temperatura pracy - 20 °C / + 70 °C 

Wymiary zewnętrzne (maksymalne) 7,4 x 14,8 mm 

 

8.4.4.4.  Punkty przyłączeniowe. 

 

Gniazda przyłączeniowe (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci  modułów RJ45 keystone montowanych w 

adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd 

użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt 

elektroinstalacyjny wielu producentów. 

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać: 

• Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi 

zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w metalową sprężynkę zapewniającą 

właściwy docisk zamkniętej osłony i pełną ochronę złącza. Nie należy stosować modułów RJ45 bez takiego 

zabezpieczenia i zewnętrznych elementów (adapterów) z osłonami przeciwkurczowymi, gdyż nie zapewniają one 

wystarczającej ochrony i ograniczają możliwość wpięcia wtyku RJ45 kabla przyłączeniowego. 
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Złącze RJ45 STP keystone 

 

• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, 

drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi 

zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

• Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, również w wersji STP, 

w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej. 

• Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie wpiętego kabla 

przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny 

gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez 

użytkownika. 

• Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających 

z przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, 

aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 

AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z 

niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu 

pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego. 

• Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu 

keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów 

z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).  

• Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz 

łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP.  

• W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi 

być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. Nie należy 

stosować złączy z zewnętrznymi (nie zintegrowanymi z główną częścią modułu) elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie 

zapewniają one tak dokładnego dopasowania do złącza, oraz często w czasie instalacji po wyjęciu z opakowania ulegają 

zagubieniu. 

• Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanałów elektroinstalacyjnych, poprzez 

możliwość wyprowadzenia kabla instalacyjnego z kapsułki ekranującej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tyłu ale 

również pod kątem 90° na lewo lub na prawo. Kątowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzeń kabla w wyniku 

przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia.  
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Przykład kątowego wyprowadzenia kabla ze złącza RJ45 

 

• Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla instalacyjnego do złącza, 

poprzez gwieździste rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni to minimalną ilość błędów 

transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie 

gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów międzyparowych. 

• Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy 

zastosować schemat T568B. 

• Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich 

łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej metalowej klatki 

Faradaya. Metalowa kapsułka ekranująca musi zapewniać pełną szczelność ekranowania od dołu i góry złącza, po bokach 

i z tyłu oraz z przodu po wpięciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto należy zachować kontakt ekranu kabla 

instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla 

i doskonałą ochronę przed zakłóceniami.  

• Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podłączenia drutu drenażowego z kabla skrętkowego) 

celem podwyższenia skuteczności ekranowania kable. 

• Skuteczność ekranowania w wersji STP, zdefiniowaną przez parametr nazywany tłumiennością sprzężenia nie mniejszą 

niż 75 dB. 

• Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować 

dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale 

transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych.  

Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. 

• Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C. 

• Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy 

producentów osprzętu instalacyjnego. 

• Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.  

• Ilości łączy doprowadzonych do poszczególnych punków dystrybucyjnych 

• Panele rozdzielcze RJ45 19” 

• Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do 

punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza 

okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z 

portami centrali telefonicznej. 

W projekcie należy zastosować panele RJ45 MK, które muszą zapewniać: 

• Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone  

• Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
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• Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez 

konieczności przyklejania. Ułatwi to lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje się na górze czy na dole 

szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe zasłaniające część płaszczyzny panele.  Etykiety opisowe należy 

umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich wymianę w dowolnym momencie. 

 

Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19” 

 

• Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi 

zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w sprężynkę zapewniającą właściwy 

docisk i pełną ochronę złącza.  

• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, 

drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi 

zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

• Łatwość montażu w stelaży 19”. Należy zastosować panele szybkie w instalacji dzięki montażowi tylko na jedną śrubę M6 

z każdej strony panela, umiejscowioną po środku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostępu do śrub 

montażowych (sąsiednich paneli) w porównaniu z sytuacją, gdy są one umiejscowione w narożnikach urządzenia. 

• Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo 

osłony te muszą być dostępne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich przeznaczenia. 

• Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne 

dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty 

drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie 

ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 

należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie 

modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne. 

• Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie 

należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do 

portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe. 

• W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia 

skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. 

• W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.  

 

8.4.4.5.  Trasy kablowe . 

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: 

• Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych.  
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• Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach kablowych. W głównych trasach 

kablowych należy stosować podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w 

przestrzeni sufitowej. 

• Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach osłonowych z 

tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.  

 

Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających: 

Typ kabla 

Odległość od instalacji zasilającej [mm] 

Brak przegrody metalicznej 
Przegroda metalowa 

perforowana 
Przegroda metalowa pełna 

Kable SFTP 10 5 0 

Kable UFTP; FUTP 50 25 0 

Kabel UUTP 100 50 0 

 

• Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie 

się zmniejszają. 

• Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe. 

• Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A. 

 

Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras 

kablowych. 

 

8.4.4.6.  Pomiary instalacji okablowania strukturalnego. 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające 

(certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie 

strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 

11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, 

posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności 

jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów 

wszystkich łączy okablowania skrętkowego i światłowodowego. 

 

8.4.5.  Instalacje ochronne. 

8.4.5.1.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

Jako ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto poziom izolacji przewodów 750V, jako ochronę 

dodatkową zastosowano wyłączniki różnicowo – prądowe o znamionowym prądzie 0,03A. Rozdział przewodu PEN na PE i N 

wykonany będzie w rozdzielni głównej. Przewód neutralny N powinien mieć izolację koloru jasnoniebieskiego a ochronny żółto-

zielonego. Połączenia tych przewodów winny być wykonane wyjątkowo starannie.  

 

8.4.5.2.  Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Rozdzielnice główną wyposaża się w ochronę przeciwprzepięciową klasy B i C. Rozdzielnice pozostałe wyposaża się w ochronę 

przeciwprzepięciową klasy C.  
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8.4.6.  Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych cz. V – Instalacje elektryczne”. Po uruchomieniu instalacji projektowanej należy dokonać pomiarów 

sprawdzających parametry wykonanej instalacji. Dopuszcza się stosowanie osprzętu elektrycznego innego niż ujęty w projekcie pod 

warunkiem, że jego parametry będą równoważne lub wyższe od osprzętu zamieszczonego w niniejszym projekcie.  

 

8.5.  Obliczenia techniczne. 

8.5.1.  Założenia. 

• Dobór kabli i przewodów PN-IEC 60364 – 5-523  

• Dopuszczalne spadki napięć: Rozporządzenie MGiE z dn.09.09.1977r. 

• Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 81/90) 

• PN-EN 12464 – 1 „Oświetlenie miejsc pracy” 

• PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” 

• PN-IEC 364 – 4 – 481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

• PN-IEC 60364 – 4 – 473 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi” 

 

8.5.2.  Dobór opraw oświetleniowych. 

Dobór opraw przy zachowaniu odpowiednich poziomów natężenia oświetlenia wykonany programem komputerowym. Wyniki 

obliczeń wybranych pomieszczeń załączono w projekcie. Pozostałe obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym.  

 

8.5.3.  Bilans mocy, dobór wlz. 

Rozdzielnica – obiekt – odbiór Pi kz Po cosφ So Io 
- kW - kW - kVA A 
1 2 3 4 5 6 7 

Rozdzielnica R 
Oświetlenie 6,4 0,8 5,0 0,97 5,0  

Odbiory różne 7,5 0,3 2,3 0,97 2,4  
Odbiory grzejne 23,5 0,5 11,7 0,97 12,0  

Razem 37,4 0,5 19,0 0,97 19,4 28,3 
 

W rozdzielnicy głównej obiektu zabudować zabezpieczenie 50AgG instalowane w rozłączniku bezpiecznikowym. Do projektowanej 

rozdzielnicy wykonać wlz. Linią YLYżo5x25mm² w rurze ochronnej pod tynkiem.  

Sprawdzenie doboru linii: 

Io < Ib < Idd   1,6 x Ib < 1,45 x Idd 

28,3A < 50A < 68A  1,6 x 50A < 1,45 x 68A 

    80A < 98,6A 

Spadek napiecia 

%27,0
100

%
2

=
⋅⋅

⋅⋅=
US

LP
dU

γ  

Inwestor posiada zawartą umowę nr 71000433 z dnia 13.02.2012r na dostawę energii elektrycznej dla omawianego obiektu w 

wysokości 50kW. Moc ta zabezpiecza potrzeby adaptowanej kondygnacji.  

 

Opracował inż. A.Wrotkowski 
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9.  INSTALACJE SANITARNE 

 

9.1.  Podstawa opracowania 

 

Projekt budowlany budynku 

Uzgodnienia z Inwestorem 

Wizja lokalna 

Obowiązujące normy 

 

9.2.  Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- projekt wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej  

- projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  

- projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

 

9.3.  Instalacja wodociągowa 

 

Woda do rozbudowywanego węzła sanitarnego doprowadzona zostanie z istniejącej instalacji wodociągowej zlokalizowanej 

w istniejącym pomieszczeniu piwnicznym. 

Ciepła woda przygotowywana będzie indywidualnie w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach (termach) ciepłej 

wody o pojemności V =5,0 1 zlokalizowanych pod urządzeniami w pomieszczeniu sanitarnym. 

Woda zimna oraz rurociągi wody ciepłej doprowadzone zostaną do wszystkich przyborów sanitarnych. 

 

Wewnętrzną instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 

gwintowanych i średnicach jak w projekcie lub z rur polipropylenowych grubościennych stabilizowanych wkładką aluminiową 

PN20 SDR6, łączonych przez zgrzewanie i prowadzonych w bruzdach ściennych i zaizolowanych otulinami z pianki 

poliuretanowej o grubości 15 mm. 

 

Przewody prowadzone, w bruzdach ściennych mocować za pomocą obejm z tworzywa w odległościach jak w wytycznych. 

Przed zakryciem bruzd ściennych należy wykonać próbę szczelności w.g. „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych" przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego w sieci.  

Całą instalacje wodociągowa po wykonaniu należy poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz po dokładnym przepłukaniu 

poddać dezynfekcji  

 

9.4.  Kanalizacja sanitarna 

 

Ścieki sanitarne z węzła oraz z pomieszczenia kuchennego odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Odcinek kanalizacji od budynku do odbiornika projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV typu SN-4 ułożonych w wykopie na 

głębokości i ze spadkiem jak w projekcie. 
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Wewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach i ze spadkami jak w projekcie, 

układanych w bruzdach ściennych oraz w ziemi w części piwnicznej. 

 

Podejścia do urządzeń oraz piony odpowietrzające wykonać należy również z rur PCV układanych na powierzchni ścian. 

W dolnej części pionów (w piwnicy) zamontować należy rewizje (czyszczaki) 

Piony zakończyć rurą wywiewna o średnicy jak w projekcie wyprowadzoną ponad dach budynku. 

 

9.5.  Instalacja centralnego ogrzewania  

 

W chwili obecnej budynek jest ogrzewany z centralnej kotłowni zlokalizowanej poza budynkiem szkolnym. 

Ciepło do grzejników na adaptowanym poddaszu dostarczane będzie z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. 

Przewody rozdzielcze z węzła w piwnicy wykonać należy z rur stalowych czarnych ze szwem o średnicach jak w projekcie 

natomiast przewody rozdzielcze ( piony i poziomy) z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20 łączonych przez 

zgrzewanie lub na zaciski i o średnicach jak w projekcie. 

 

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonywać należy zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Przewody prowadzić w warstwach podłogowych oraz w bruzdach ściennych i izolować otuliną z pianki poliuretanowej o 

grubości 13 mm. 

 

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z podłączeniem od 

dołu typu V o wysokości i długościach oraz ilości rzędów jak w projekcie. 

Dla sprawnego oddawania ciepła grzejnik powinien być zawieszony tak, aby jego spód znajdował się 10 cm nad podłoga a 

wierzch 10 cm pod parapetem okiennym, natomiast w przypadku grzejników nieumieszczonych pod oknami, parapety 

powinny być zamontowane w odległości minimum 10 cm nad grzejnikiem. 

Podejścia do grzejników płytowych wychodzące ze ściany lub z podłogi należy wykonać poprzez bloki zaworowe 

umożliwiające odcięcie i demontaż pojedynczego grzejnika. 

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki ręczne na grzejnikach oraz w najwyższych punktach instalacji. 

Po zamontowaniu grzejników należy przeprowadzić próbę szczelności. 

 

 

9.6.  Instalacja hydrantowa 

Zaprojektowano wewnętrzną instalację hydrantową.  

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych na gwint o średnicach jak w projekcie. 

Zaprojektowano hydranty wewnętrzne, szafka 80x80x20cm, wąż półsztywny 25/20 prądownicą. 

Po wykonaniu instalacje hydrantową należy poddać próbie ciśnieniowej oraz próbie wydajności. 

W pobliżu budynku znajdują się dwa hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru, w odległości do 50m 

 

9.7.  Uwagi końcowe  

Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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10.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Strona tytułowa 

10.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budynek szkolno – administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu 

Rogoziniec 115/2 

66-210 Zbąszynek 

10.2.  Imię i nazwisko oraz adres inwestora.  

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu 

Rogoziniec 115/2 

66-210 Zbąszynek 

10.3.  Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 

mgr inż. Bogdan Radny 

10.4.  Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność wykonywania robót. 

Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkolnego na sale szkolne i węzeł sanitarny. 

Zakres dotyczy robót budowlanych instalacyjnych i wykończeniowych. 

Budowa będzie realizowana jednoetapowo.  

10.5.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

Teren objęty projektowaną inwestycją jest terenem zabudowanym, przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 

na przedmiotową formę zabudowy. 

Obiekt czynny, szkoła, zachować wszelkie środki ostrożności. 

10.6.  Zagrożenia wynikające z zagospodarowania działki.  

W terenie objętym realizacją występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Stosowane dźwigi przyścienne transportowe lub kołowe do montażu powinny posiadać świadectwa bezpieczeństwa, odbioru 

montażu. Teren zabezpieczony przed wstępem osób postronnych ( dotyczy całej budowy). Strefy pracy sprzętu powinny 

posiadać informację oraz być odpowiednio zabezpieczone. 

10.7.  Przewidywane zagrożenia wynikające z realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja poddasza. 

Podczas realizacji robót budowlano – montażowych przewiduje się występowanie zagrożeń typu: 

Roboty wykończeniowe przy udziale elektronarzędzi. 

Roboty murowe – technologia tradycyjna; 

Roboty inne przy użyciu urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych tybu: betoniarka. piła stołowa 

Roboty na wysokościach. 

Roboty ciesielskie, konstrukcyjne. 

Roboty pokrywcze. 

10.8.  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

Przygotować i zatwierdzić projekt organizacji budowy, projekt organizacji ruchu w tym harmonogramy prowadzenia robót. 

Oznakować i wydzielić, przed dostępem osób nieupoważnionych, cały teren budowy. Teren przeznaczony pod wykopy 

należy dodatkowo w odpowiedni sposób zabezpieczyć i oznakować. Oznakować i zabezpieczyć miejsce poboru energii 

elektrycznej.  Wydzielić stanowisko robocze przygotowania. Urządzenia mechaniczne typu betoniarka wyposażyć w 

instrukcję obsługi oraz wyznaczyć osobę upoważnioną do obsługi urządzenia. 
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10.9.  Instruktaż pracowników. 

Instruktażem należy objąć wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie, a w szczególności wykonujących prace na 

wysokościach. Kierownik budowy ma obowiazek przeprowadzic z każdym, nowo zatrudnionym na budowie pracownikiem, 

tzw. szkolenie stanowiskowe w  zakresie BHP i P.POŻ. poza tym, w obowiązku kierownika jest prowadzenie rejestru 

przeprowadzonych szkoleń. Załoga zatrudniona w przedsiębiorstwie, zgodnie z Ustawą „Kodeksu Pracy“, przechodzi ciąg 

szkoleń w zakresie BHP i P.POŻ. począwszy od szkoleń wstępnych przez szkolenia okresowe a na specjalistycznych 

skończywszy. 

Oprócz tego prowadzone jest tzw. „Badanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy“ w określonych terminach. 

10.10.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

Materiały budowlane przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.11.  Środki zabezpieczające, oraz wskazania do bezpiecznego wykonania robót. 

• Stosować rusztowania i zabezpieczenia przy robotach na wysokościach. 

• Zabezpieczyć teren przeznaczony pod zaplecze budowy oraz teren w bezpośredniej bliskości wykonywania robót. 

• Stosować materaly z atestami. 

• Urzadzenia mechaniczne obsługiwać zgodnie z DTR. 

• Wszystkie instrukcje, atesty i inne dokumenty budowy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

• Przy stosowaniu nietypowych elementów roboty wykonywac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z nimi. 

10.12.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji. 

Wszelkie dokumentacje budowy, dziennik budowy, protokoły sprawdzeń i badań, dokumenty dopuszczające materiały i 

urządzenia do eksploatacji na budowie przechowywane będą w biurze budowy przez kierownika budowy. 

10.13.  Przepisy BHP.  

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa robót, których 

szczegółowy opis przedstawiono w : 

-   Dz. U. Nr l06 z 2000 r. 

-   Dz. U. Nr 129 z 2001 r. 

-   Dz. U. Nr 108 z 2002 r. 

-   Dz. U. Nr  47 z 2003 r. 
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11.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 

 

11.1.  Właściwości cieplne przegród zewnętrznych. 

 

Wartość współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. 

 

11.2.  Sprawność instalacji grzewczej. 

 

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniżej 

wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zaliczyć mozna do energooszczędnych. 

 

11.3.  Wentylacja. 

 

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną. 

Na wylotach kanałów wentylacyjnych zamontować obrotowe nasady kominowe. 

W pomieszczeniach bez okien (kabiny ustępowe w sanitariacie damskim) montować wentylatory mechaniczne. 

 

11.4.  Wymagania dotyczące oszczędności energii. 

 

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędzaniem 

energii według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

11.5.  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021. 

 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Spełniony 

Warunek powierzchni okien Spełniony 

Warunek EP < EPmax Spełniony 

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Spełniony 
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12.  RYSUNKI. 

 
 
 
 
Architektura: 

A-01 Plan sytuacyjny 
A-02 Rzut poddasza 
A-03 Rzut sanitariatów 
A-04 Przekroje 
A-05 Rzut poddasza - aranżacja 
A-06 Zestawienie stolarki 
 

Konstrukcja: 
K-01 Rzut poddasza - rozbiórki 
K-02 Konstrukcja stropu nad piętrem 
K-03 Konstrukcja dachu do poziomu +9,88m 
K-04 Konstrukcja dachu do poziomu +13,70m 
K-05 Rzut dachu 

 
Instalacje elektryczne: 

1/E. Rozdzielnica główna R - schemat 
2/E. Rozdzielnica R - widok 
3/E. Instalacja wlz – rzut piwnic 
4/E. Instalacja wlz – rzut parteru 
5/E. Instalacja wlz – rzut pietra  
6/E. Instalacja sieci LAN - schemat 
7/E. Widok szafy PD 
8/E. Instalacja oświetleniowa – rzut poddasza 
9/E. Lokalizacja opraw Sali konferencyjnej – przekrój A-A 
10/E. Instalacja siłowa, LAN – rzut poddasza 

 
Instalacje sanitarne: 

S/01 Rzut piwnic – instalacja wod-kan 
S/02 Rzut parteru – instalacja wod-kan 
S/03 Rzut piętra – instalacja wod-kan 
S/04 Rzut poddasza – instalacja wod-kan 
S/05 Rzut piwnic – instalacja C.O. 
S/06 Rzut parteru – instalacja C.O. 
S/07 Rzut piętra – instalacja C.O. 
S/08 Rzut poddasza – instalacja C.O. 

 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralną część dokumentacji projektowej a w 
szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysów. 

Jej znajomość nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z pozostałym opracowaniami i odwrotnie. 
 

Bogdan Radny 

































































 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY  

do całości projektu budowlanego 



 

  Strona 1 

 

Projekt  budowlany 

 

1.  DANE OGÓLNE. 

1.1.  Nazwa nadana inwestycji. 

Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkolnego na sale szkolne i węzeł sanitarny 
Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – inwestycja celu publicznego. 

 

1.2.  Adres inwestycji. 

ROGOZINIEC 115/2; 66-210 ZBĄSZYNEK 
działka ewidencyjna nr 100/17, 

obręb ewidencyjny: 0005 - Rogoziniec, 
jednostka ewidencyjna: 080806_5, Zbąszynek – obszar wiejski 

 

1.3.  Inwestor i adres. 

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu 
Rogoziniec 115/2, 
66-210 Zbąszynek 

 

1.4.  Podstawa opracowania. 

• Wizja lokalna. 
• Program inwestora. 
• Inwentaryzacje i pomiary własne. 
• Mapa zasadnicza terenów i usytuowania obiektów. 
• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
• Uzgodnienia materiałowe z inwestorem. 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. u. 2012 nr 0, poz. 462 z późn.zm) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 
• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 nr 0 poz.463). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690; j.t.DzU z 2015r.poz.1422; DzU z 2017r.poz.2285) 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. Zm.), 

 

1.5.  Zamówienia publiczne. 

 

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu 

dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nieuwzględnionych w 

przedmiarze robót, wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie 

szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. 

Wszelkie, podane w niniejszym projekcie a także kosztorysie, nazwy materiałów i urządzeń, znaki towarowe itp., mają 

charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i, lub, wskazania 

oczekiwanych rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń "równoważnych", przez 

które rozumie się elementy, które przedstawia opis przedmiotu, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez projektantów, oznaczone innym znakiem 

towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
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1.6.  Określenie przedmiotu i zakresu opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek szkolno – administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, na 

działce nr 100/17.   Zakres opracowania obejmuje przebudowę i adaptację  poddasza budynku szkoły na sale szkolne,  salę 

konferencyjną i węzeł sanitarny – inwestycja celu publicznego. 

 

1.7.  Obszar oddziaływania obiektu. 

 

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. 

Obszar oddziaływania mieści się w granicach działki, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. poz.290 z 

08.05.2016r. oraz §12 Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity 

Rozporządzenie MGBiGW z dnia 01.01.2014 z późniejszymi zmianami. 

 

1.8.  Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Przedmiotem opracowania nie jest zagospodarowanie terenu.  

Budynek szkolno-administracyjny położony jest w Rogozińcu na dz. nr 100/17.  

Teren jest jednolity, płaski i wyniesiony na ok. 70,0 m.n.p.m.  

Działka zagospodarowana, ogrodzona i oświetlona.  

Zagospodarowanie pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z ustaleniami obiekt nie podlega ochronie a także nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

 

1.9.  Kategoria geotechniczna obiektu. 

 

Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane nie wykraczają poza obrys budynku, nie projektuje się dodatkowego 

posadowienia, nie wprowadza się dodatkowych obciążeń oraz zmian w sposobie użytkowania stąd, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.nr 126/98 poz.839), odstąpiono od oceny kategorii geotechnicznej. 

 

1.10.  Usytuowanie obiektu. 

 

Bez zmian. 

 

1.11.  Ogrodzenie. 

 

Bez zmian. 

 

1.12.  Bilans mas ziemnych.  

 

Bez zmian. 
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1.13.  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 

 

Na terenie inwestycji nie przewiduje się lokalizacji innych urządzeń związanych z obiektami budowlanymi. 

   

1.14.  Układ komunikacyjny. 

 

Pozostawia się istniejący układ komunikacyjny bez zmian. 

 

1.15.  Sieci uzbrojenia terenu.  

 

Do budynku doprowadzone są sieci: 

- wodociągowa, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- energetyczna, 

- gazu. 

Zaprojektowano roboty remontowo – budowlane przy wykorzystaniu istniejących przyłączy do sieci. 

 

1.16.  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.  

Wg odrębnego rozdziału poniżej. 

 

1.17.  Ukształtowanie terenu i zieleni. 

 

Bez zmian - nie jest przedmiotem opracowania. 

 

1.18.  Zestawienie powierzchni  

 

Lp. Element Przed adaptacją Po adaptacji Jedn. 

[-] [-] [jedn.] [jedn.] [-] 

1. Powierzchnia zabudowy całego obiektu 965,96 965,96 [m2] 

2. Powierzchnia użytkowa całego obiektu 1328,00 1734,70 [m2] 

3. Kubatura brutto całego obiektu 10236,00 10236,00 [m3] 

 

1.19.  Dane informujące, czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Teren działki nie jest chroniony i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy. 

 

1.20.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.   

 

Teren działki nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej. 
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1.21.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników obiektu projektowanego i ich otoczenia.   

 

1.21.1.  Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.   

 

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. 

 

1.21.2.  Odpady stałe.  

 

Inwestor posiada umowę na wywóz odpadów stałych z miejscowym zakładem utylizacji. 

 

1.21.3.  Emisja hałasu oraz wibracji.  

 

Projektowany obiekt budowlany, ze względu na funkcję i wyposażenie, nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji. 

 

1.21.4.  Wpływ na istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Zaprojektowane roboty budowlane nie powodują dodatkowego zacienienia otoczenia, zaprojektowane elementy nie występują 

poza obrys zewnętrzny obiektu. 

Nie wprowadza się zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  

Użytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i 

powierzchniami ciągów pieszo-jezdnych. 

. 

5.13 Interesy osób trzecich. 

 

Projektowane roboty budowlane, założony sposób ich realizacji oraz lokalizacja na terenie działki, nie powodują naruszenia 

interesu osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. 

 

1.22.  Analiza możliwości racjonalnego wyk. wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

Obiekt wykorzystuje alternatywne systemy zaopatrzenia w energię i ciepło. 

W zakresie opracowania nie wprowadza się zmian do wykorzystywanych technologii. 

Odstąpiono od analiz. 

 

1.23.  Uwagi końcowe 

Budynek ogrzewany tradycyjnie, za pomocą wodnej instalacji centralnego ogrzewania, źródło ciepła stanowi kotłownia 

gazowa – bez zmian. 

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bez zmian. 
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2.    EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Podstawa opracowania art.71 ust.2 pkt.5) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 2018 poz.1202 z dnia 7 

czerwca 2018 roku. 

 

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek szkolno administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.  

Budynek z początku XX wieku. Obiekt składa się z budynku głównego z dwoma skrzydłami północnym i południowym. 

Część główna dwukondygnacyjna ( parter i piętro) z użytkowym poddaszem. Skrzydła boczne jednokondygnacyjne (parter) z 

poddaszem użytkowym. Cały budynek podpiwniczony.  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegły.  

Dach drewniany. Budynek główny z dachem czterospadowym, a skrzydła boczne dach mansardowy czterospadowy. Na 

dachach liczne lukarny – 3 rodzaje. Pokrycie dachówka karpiówka ceramiczna układana w koronkę.  

Wysokość: 

- budynek główny w kalenicy ok.14,61m w okapie 8,25m;  

- skrzydła w kalenicy: ok.12,00m w okapie ok. 7,00m. 

W budynku zostały wymieniona stolarka zewnętrzna. 

Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telefoniczną i c.o. 

Obecnie budynek stanowi obiekt szkolno – administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. 

W roku 2014 budynek poddano termomodernizacji w zakresie: 

- termomodernizacja murów piwnic, 

- termomodernizacja murów nadziemia, 

- wymiana pokrycia dachu, 

- termomodernizacja poddasza po połaci dachowej, 

- mansardy - wymiana pokrycia dachu mansardów, 

- mansardy – termomodernizacja, 

 

Zakres ekspertyzy obejmuje poddasze użytkowe budynku szkolno – administracyjnego. 

 

Stan istniejący. 

Poddasze jest zabudowane pomieszczeniami mieszkalnymi, komunikacją oraz wspólnymi łazienkami – w niedalekiej 

przeszłości wykorzystywane było, jako część internatowa dla uczącej się w tej szkole młodzieży. 

Bezpośredni dostęp do poddasza stanowi główna klatka schodowa, żelbetowa zlokalizowana w środkowej części oraz dwie 

klatki schodowe pomocnicze, drewniane, zlokalizowane w skrzydłach obiektu. 

Obecnie pomieszczenia te wykorzystywane są, jako magazyn i archiwum materiałów i urządzeń. 

 

Strop. 

Całe poddasze zlokalizowane jest na stropie drewnianym belkowym. 

Układ belek stropowych poprzeczy, belki o przekroju 17,5x22cm w rozstawie zmiennym co ca.75÷90cm. 

Przestrzeń stropowa wypełniona w połowie polepą (trzcina z gliną) a w połowie jest pustka powietrzna. 

Podłogę wykonano z desek bezpośrednio na belkach stopowych. 

Zaprojektowano rozbiórkę podłogi z desek, usunięcie całej zawartości przestrzeniu między belkowej, oczyszczenie belek 

istniejących, impregnację całej konstrukcji drewnianej stropu preparatami antygrzybicznymi, owadobójczymi i 
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zabezpieczającymi drewno p.poż. oraz wypełnienie tej przestrzeniu paroizolacją a także iolacją termiczną. 

Zastosowanie ww. przebudowy stropu, wpłynie pozytywnie na całą konstrukcję poddasz i spowoduje: 

• odciążenie stropu (usunięcie polepy), 

• weryfikacja stanu technicznego drewnianych elementów stropu (odkrycie całego stropu), 

• oczyszczenie elementów drewnianych i impregnacja preparatami chemicznymi (zabezpieczenie długotrwałe) 

• odizolowanie elementów drewnianych od czynników zewnętrznych (paroizolacja) 

• oddzielenie akustyczne kondygnacji (izolacja z wełny mineralnej) 

Strop międzypiętrowy jest w dobrym stanie technicznym i nadają się do projektowanej przebudowy. 

 

Podłoga. 

Podłoga poddasza wykonana jest z desek drewnianych. 

Stan techniczny podłogi jest zły – podłogę należy w całości wymienić. 

 

Stolarka drzwiowa. 

Stolarka drzwiowa jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

Dodatkowo stolarka drzwiowa poddasza nie spełnia wymagań normowych w zakresie szerokości i wysokości. 

 

Stolarka okienna. 

Stolarka okienna poddasza PCV, stan techniczny dobry. 

 

Ścianki działowe. 

Ścianki działowe drewniane deskowane z tynkiem na trzcinie – stan techniczny zły - ścianki nie nadaj się do projektowanej 

adaptacji. 

Ścianki działowe murowane z cegły pełnej, z tynkiem glinianym i wapiennym – stan techniczny zły - ścianki nie nadaj się do 

projektowanej adaptacji. 

 

Stropy nad pomieszczeniami poddasza. 

Nad pomieszczeniami mieszkalnymi jest strop drewniany, wykonany z kantówek drewnianych o różnych przekrojach  6x10, 

6x12 lub 10x18cm. Przestrzeń stropowa wypełniona jest gruzobetonem lub trocinobetonem.  Obicie od spodu stanowi płyta 

pilśniowa lub deskowanie, całość od spodu otynkowana na trzcinie – stan techniczny zły – stropy nie nadają się do dalszej 

eksploatacji. 

 

Kominy. 

Na poddaszu występują kominy murowane z kanałami wentylacyjnymi a także murowane z nieczynnymi kanałami 

spalinowymi. Budynek ogrzewany w systemie C.O. z kotłowni zbiorczej zlokalizowanej w innym obiekcie. 

Wszystkie kominy z kanałami wentylacyjnymi zakończone są w przestrzeni poddasza – niedopuszczalne. 

Większość kanałów wentylacyjnych jest zagruzowana, niedrożna i nieczynna – kanały nie nadają się do użytkowania, 

kominy wymagają przebudowy. 

 

Konstrukcja dachu. 

Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowo, dwuwieszarowa. 

Ramy powiązane konstrukcyjnie z belkami stropowymi, rozstaw podłużny jak belki stropowe, zmienny, co ca.75÷90cm. 



 

  Strona 7 

 

Projekt  budowlany 

Konstrukcja w dobrym stanie technicznym – nadaje się do projektowanej adaptacji. 

 

Analiza statyczna konstrukcji drewnianej dachu oraz posadowienia na ścianach konstrukcyjnych pozwala na usunięcie 

części elementów wiązarów dachowych i zastosowanie rozwiązań zamiennych. 

 

Pokrycie dachu. 

W roku 2014 dokonano wymiany pokrycia dachu oraz wykonano termomodernizację w przestrzeni między krokwiowej – stan 

techniczny b.dobry. 

 

Klatki schodowe. 

Budynek wyposażony jest w trzy klatki schodowe – jedna główna i dwie pomocnicze. 

Klatka schodowa główna, żelbetowa, balustrady stalowe, zlokalizowana w części środkowej budynku, stanowi podstawową 

komunikację dla budynku – stan techniczny dobry, klatka schodowa nie spełnia jedynie wymagań w zakresie szerokości 

biegu schodowego – klatka schodowa nie jest przedmiotem przebudowy. 

Klatki schodowe pomocnicze drewniane, balustrady drewniane, zlokalizowane w skrzydłach budynku, stanowią normowe 

przejścia w części parteru i piętra, zaś na poddasze mogą stanowić dojścia techniczne i pomocnicze. 

 

 

WNIOSKI i ZALECENIA. 

 

Projektowana adaptacja poddasza użytkowego do celów edukacyjnych, nie zmienia podstawowego sposobu użytkowania 

przedmiotowego budynku i nie wprowadza dodatkowych obciążeń. 

Zaprojektowany remont odkryje wady elementów istniejących, doprowadzi do wymiany bądź napraw, co poprawi stan 

techniczny obiektu. 

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania obserwacji, oględzin i pomiarów dokonano 

oceny aktualnego stanu technicznego poszczególnych elementów i stwierdzono, że budynek znajduje się w dobrym stanie 

technicznym i nadaje się do projektowanej inwestycji.  

 

 

Opracował: 

mgr inż. Bogdan Radny 
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3.  WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ. 

 

3.1.  Podstawa opracowania. 

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. 2015, poz. 2117] 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ] Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719] 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych [Dz. U. 2009, Nr 124, poz.. 1030] 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie [Dz. U. 2017, poz. 2285] 

 

 

3.2.  Ochrona pożarowa. 

 

A) dane techniczne budynku:  niski "N"; 

- powierzchnia zabudowy:      965,96 m2; 

- powierzchnia użytkowa:    1734,70 m2;                w tym pow.użytkowa adaptacji poddasza 406,70 m2.  

- kubatura brutto całości   10236,00 m3;            w tym kubatura brutto adaptacji poddasza 2078,91 m2; 

- wysokość budynku         11,95 m   -  powyżej terenu ( wysokość do górnej powierzchni najwyżej 

położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej); 

- liczba kondygnacji    3  ( wraz z poddaszem); 

 

B) Odległość od obiektów sąsiednich:  inne obiekty i budynki stanowią odrębne strefy, oddalone są od obiektu na odległość 

powyżej 10m. 

C) Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  nie występują; 

D) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  poniżej 500 MJ; 

E) Kategoria zagrożenia ludzi :  ZLIII 

F) Ocena zagrożenia wybuchem:  nie występuje zagrożenie wybuchem. 

G) Podział obiektu na strefy pożarowe: budynek stanowi jedną strefę pożarową; 

H) Klasa odporności pożarowej budynku  "C"       

I) Klasa odporności elementów budowlanych:  wymagana   zaprojektowana 

- główna konstrukcja nośna - ściany:   EI30   EI30 

- główna konstrukcja nośna - stropy:   REI 60   REI30 

- konstrukcja dachu:    R15   REI30 

J) Warunki ewakuacji: przejście ewakuacyjne w odległości <=40m do wyjścia na zewnątrz; 

K) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – na zewnatrz budynku zlokalizowane są hydranty. 

L) Drogi pożarowe:  dojazd do budynku z każdej strony; 

 

W świetle obowiązujących przepisów przeciwpożarowych nie ma obowiązku wyposażania przedmiotowego budynku w 

urządzenia przeciwpożarowe. 
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4.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 

 

4.1.  Stan istniejący poddasza. 

 

Poddasze budynku szkoły na czas obecny jest nieużytkowane.  

Poddasze podzielone jest w części na pomieszczenia co wskazuje na dawne użytkowanie.  

Ściany poddasza murowane i drewniane przepierzenia. 

Na poddasze prowadzą trzy klatki schodowe : jedna główna umieszczona centralnie żelbetowa i dwie boczne drewniane. 

Dach czterospadowy. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo - kleszczowa, dach kryty dachówką.  

Doświetlenie dachu poprzez lukarny: cztery lukarny z dachem wielospadowym, osiem lukarn z dachem jednospadowym, i 

dwa "wole oka".  

Strop drewniany. 

Kominy wentylacyjne z kondygnacji niższych kończą się w przestrzeni poddasza, murowane do wysokości około 4,50 m 

powyżej poziomu podłogi. 

 

Powierzchnia zabudowy całego obiektu         965,96 m2, 

Powierzchnia użytkowa całego obiektu      1328,00 m2, 

Kubatura brutto całego obiektu                10236,00 m3, 

 

 

4.2.  Projektowane rozwiązania. 

 

Przebudowa  i adaptacja  poddasza  - projektuje się demontaż  istniejących ścianek działowych: murowanych  i  przepierzeń 

drewnianych, demontaż lukarn o dachu jednospadowym i demontaż lukarn „wole oka”.  

Istniejące kominy wentylacyjne murowane, kończące się w wewnętrznej przestrzeni poddasza, zostaną rozebrane do 

poziomu stropu i włączone w projektowany układ wentylacji grawitacyjnej. 

Istniejące podłogi należy zdemontować do belek konstrukcyjnych stropu, usunąć wypełnienie między belkami stropowymi. 

Adaptacja poddasza wymagała przeprojektowania konstrukcji dachu.  

Opis projektowanych rozwiązań w opisie konstrukcji i w części graficznej. 

 

Na poddaszu projektuje się dostępny z głównej klatki schodowej hall. Z hallu wejścia do dwóch sal lekcyjnych, sali lekcyjnej 

05,  sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego i aneksu kuchennego. 

Dojście dodatkowe do sal lekcyjnych również z klatek bocznych.   

Sale lekcyjne zaprojektowano na max 30 osób a salę lekcyjną 05 na 49 osób < niż 50. 

Aby zapewnić należytą ilość światła dziennego, pomieszczenia lekcyjne doświetlić poprzez montaż okien połaciowych.  

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest większy niż 1:12. 
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4.3.  Dane powierzchniowo – kubaturowe projektowanego poddasza. 

Lp. Pomieszczenie adaptowanego poddasza Pow. użytkowa Pow. podłogi Jedn. 

1. Klatka schodowa 9,83 9,83 m2 

2. Hall 43,21 43,21 m2 

3. Sala lekcyjna 66,68 81,48 m2 

4. Sala lekcyjna 68,25 83,53 m2 

5. Sala lekcyjna 146,21 182,65 m2 

6. Korytarz i klatka schodowa  17,82 17,82 m2 

7. WC damski 7,60 7,96 m2 

8. WC męski 10,95 11,80 m2 

9. Aneks kuchenny 6,03 7,01 m2 

10. Pomieszczenie gospodarcze 5,43 6,32 m2 

11. Magazyn 4,89 9,97 m2 

12. Korytarz i klatka schodowa 19,80 19,80 m2 

RAZEM 406,70 481,39 m2 

 

Powierzchnia użytkowa projektowanego poddasza     406,70 m2,  

Powierzchnia podłogi projektowanego poddasza     481,39 m2, 

Kubatura brutto poddasza ( projektowana przebudowa)  2078,91 m3, 

Kubatura netto poddasza ( projektowana przebudowa)   1255,40 m3, 

 

Powierzchnia zabudowy całego obiektu         965,96 m2, 

Powierzchnia użytkowa całego obiektu      1328,00 m2, 

Kubatura brutto całego obiektu                10236,00 m3, 

 

4.4.  Projektowane rozwiązania materiałowe. 

 

- Ściany działowe: projektuje się w technologii lekkiej suchej , z płyt gipsowo - kartonowych typ A na konstrukcji stalowej 

grubości 15 cm, 10 cm, i 25 cm: 

• ściana gr.15cm - 2x12,5/ 1x100 /2x12,5 

• ściana gr.10cm - 1x12,5/ 1x75 /1x12,5 

• ściana gr.25cm - 2x12,5/ 2x100 /2x12,5 

• ściana 13,6cm - 1x18/ 100 /1x18    -ściana pomiędzy pom. 3  i  4. – Nida Ogień Plus. 

- Ściana kolankowa: stanowi przegrodę oddzielenia p.poż. konstrukcji drewnianej dachu i izolację cieplną od dachu 

grubością ścianki kolankowej gr.27cm  - 1x18/1x100- 75(odstęp) -1x75 w technologii lekkiej, suchej z płyt o podwyższonej 

odporności ogniowej NIDA Ogień Plus gr. 18mm, w ścianie  paroizolacja, wełna mineralna gr 25cm. i wiatroizolacja . 

Zwrócić  uwagę na dodatkowe docieplenie stropu  od góry wełną mineralną gr.10-15 cm  za ścianką kolankową 

(między krokwiami a ścianka kolankową) i powiązanie z wiatroizolacją ścianki kolankowej 

- Obudowa p.poż. elementów konstrukcyjnych drewnianych, kominów wentylacyjnych - płytą NIDA Ogień Plus gr.18mm o 

odporności ogniowej EI 30.  
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UWAGA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKONUJEMY OBUDOWĘ ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH PODDASZA TJ SŁUPY, PŁATWIE, KLESZCZE, RÓWNIEŻ KOMINY A 

NASTĘPNIE WYKONUJEMY KONSTRUKCJE POD ŚCIANKI DZIAŁOWE. 

 

- Sufity podwieszane - stanowią oddzielenie p.poż. - w technologii lekkiej, suchej. Płyty NIDA Ogień Plus gr.18mm 

montowane do konstrukcji stalowej systemowej. Ruszt w układzie krzyżowym na wieszakach. Sufit podwieszany stanowi 

również najwyższy poziom stropu docieplonego wełną mineralną gr.25 cm (kwalifikuje budynek do budynku niskiego N). 

Paroizolacja i wiatroizolacja ułożona zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

- Podłogi: między belkami stropowymi układać wełnę mineralną gr.20 cm między warstwami z folii PCV,  legary  4x6cm.  

oddzielić warstwą z gumy lub filcu od belek stropowych i płyty MFP gr. 22cm  układanej na pióro i wpust. Wykończenie 

podłóg: wykładzina obiektowa PCV gr. 3,35mm . 

 

- Wentylacja - przewody wentylacyjne – z rury typu ISODEC 152 lub tożsame, płaszcz zewnętrzny wykonany z jednej 

warstwy aluminium, oraz dwóch warstw poliestrowych, kanał wewnętrzny składa się z trzech warstw aluminiowych oraz 

dwóch poliestrowych, warstwę izolacji stanowi wełna szklana grubości 25 mm, wkład stanowi przewód typ ALUDEC AA3 - 

montowane pod sufitem podwieszanym dla pomieszczeń poddasza i jako przedłużenie istniejących kominów wentylacyjnych 

dla niższych kondygnacji. Na wylotach kanałów wentylacyjnych zamontować obrotowe nasady kominowe. W 

pomieszczeniach bez okien (kabiny ustępowe w sanitariacie damskim) montować wentylatory mechaniczne sprzężone z 

włącznikiem światła. 

 

- Izolacje: 

cieplne - dach ( na skosach ): wełna mineralna, hydrofobizowana 15 cm między krokwie - stan istniejący  i projektowane  

10cm pod krokwie.               

- sufit podwieszany: wełna mineralna 25cm (10cm ÷ 15 cm – układana w dwóch warstwach). 

akustyczna - podłoga ( strop między piętrem a poddaszem): wełna mineralna 20cm;  

 - ściany poddasza: wełna mineralna gr. 10cm, 7cm, 22cm . 

wodoodporna - podłoga: folia PCV; 

wiatroizolacja i paroizolacja -  ścianka kolankowa, dach, sufit podwieszany. 

 

- Stolarka okienna i drzwiowa: 

Okna - okna połaciowe o wym.66x98cm montować między krokwiami po dwa - jedno nad drugim - w pomieszczeniach 

lekcyjnych i sali konferencyjnej i po jednym w pomieszczeniach sanitarnych, aneksie kuchennym i pomieszczeniu 

gospodarczym.  

Odpowiednie doświetlenie zależne jest również od prawidłowego wykonania szpalet dolna prostopadle, a górna równolegle 

do podłogi.  

Okna obrotowe (O1) drewniane , dwukrotnie lakierowane lakierem akrylowym w kolorze naturalnym, z nawiewnikiem 

automatycznym, zestaw szybowy jednokomorowy, energooszczędny Ug 1,1W/m2K, 32 dB. - ilość 68 szt.   

Montować jako okno zespolone - kołnierz do łączenia okien pionowy. ( 34 szt) 

Okna obrotowe (O2) drewniane do pomieszczeń wilgotnych trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym w kolorze białym 

- sanitariaty, aneks kuchenny - 3 szt. pozostałe parametry j.w. 
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Okno wyłazowe termoizolacyjne(OW) połączenie okna dachowego i wyłazu, Ug 1,1W/m2K - 2 szt - pomieszczenie 

gospodarcze i sanitariat męski.  

 

Okna w lukarnach - PCV , w kolorze jak okna na niższych kondygnacjach, szyba Ug= 1,1W/m2K. 

 

Drzwi - do sal lekcyjnych - 7 szt. 90x200cm - o podwyższonej izolacyjności akustycznej o współczynniku 32dB; powierzchnia 

z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych, do stosowania w warunkach intensywnej 

eksploatacji stolarki drzwiowej;  

ościeżnice regulowane - zwrócić uwagę na dobór ościeżnicy względem grubości ściany. 

Drzwi - do sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, aneksu kuchennego i magazynu: 90x200 i 80x200 pełne, bez 

podwyższonej izolacyjności akustycznej, pozostałe parametry j.w.; do kabin z szybką ( kabiny w sanitariacie damskim); Kolor 

orzech Premium, typ lamistone. 

 

Kabiny w sanitariacie męskim systemowe z płyt laminowanych wys.2,20m. 

 

Stolarkę okienną i drzwiową dostarczyć z kompletem klamek, zamków i innych akcesoriów. 

Klamki ze stali nierdzewnej. 

 

D1/15 ( gr.ściany 15cm) 90x200, pełne dźwiękoizolacyjne, zamek z wkładką patentową, - 7 szt. 

D2/15 ( gr.ściany 15cm) 90x200, pełne, zamek z wkładką patentową, skrzydło podcięte, samozamykacz- 2 szt. 

D2/10 ( gr.ściany 10cm) 90x200, pełne, zamek z wkładką patentową, skrzydło podcięte, samozamykacz- 1 szt. 

D3/15 ( gr.ściany 15cm) 80x200, pełne, zamek z wkładką patentową, samozamykacz- 2 szt. 

D3/25 ( gr.ściany 25cm) 80x200, pełne, zamek z wkładką patentową, samozamykacz- 2 szt. 

D4/10 ( gr.ściany 10cm) 80x200, z szybką, zamek łazienkowy, skrzydło podcięte, samozamykacz- 2 szt. 

DS  systemowe, z kabiną, 2szt  

 

4.5.  Wykończenie wewnętrzne. 

 

- Ściany: po wykonaniu spoinowania i szpachlowania przed malowaniem zagruntować. Malować farbami lateksowymi z 

dodatkiem teflonu w kolorach pastelowych.  W pomieszczeniach sanitariatu na ścianach układać płytki ceramiczne. W 

aneksie kuchennym płytki układać powyżej blatu (85cm powyżej podłogi)  na wysokość 60cm. Stosować materiały trwałe, 

gładkie, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków myjąco – dezynfekującym np. glazura w gatunku I, do 

pełnej wysokości, spoiny zabezpieczone preparatem biobójczym;  stosować narożne profile ze stali nierdzewnej do 

wykończania narożników zewnętrznych i wewnętrznych  np. Schluter ECK-E, Schluter –DILEX-EHK lub tożsame. 

 

- Podłogi: na płycie MFP montować wykładzinę obiektową PCV gr.3,35mm o właściwościach akustycznych z 

przeznaczeniem do obiektów szkolnictwa, Na przygotowanym stropie we wszystkich projektowanych pomieszczeniach - na 

podkładzie np Knauf Dual Floor kleić wykładzinę obiektową  PCV gr.3,35mm o właściwościach akustycznych np Gerflor 

Taralay Impression Comfort lub Taralay Premium comfort  , układać na warstwie podkładowej zgodnie z zastosowaną 

technologią dobraną do stropu;  Wykładzinę układać z wywinięciem na ściany.  Zastosować wykładzinę w kolorach i wzorach 

drewnopodobnych 

 



 

  Strona 13 

 

Projekt  budowlany 

- Sufity podwieszane i skosy: po wykonaniu spoinowania i szpachlowania malować farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu 

tj.ściany po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni sufitu. Na suficie montować oprawy oświetleniowe ( wg projektu 

elektrycznego).   

Przygotować uchwyty pod ekrany elektryczne rozwijane. 

 

- Armatura sanitarna:   należy stosować produkty ceramiczne;  

WC dla kobiet – 2 umywalki nablatowe ,  2 miski ustępowe , lustro  o wym. 143x80cm klejone między płytki;  

WC dla mężczyzn - 2 umywalki , 2 pisuary, 2 miski ustępowe , lustro o wym.143x80cm klejone między płytki., ścianki z płyt 

laminowanych wydzielające kabiny, z drzwiami szer.80 cm. 

Umywalki osadzić w blacie z płyty granitowej gr.3cm. 

 

W każdym WC po jednym dodatkowym punkcie czerpalnym wody. 

Do wyposażenia sanitariatów: 

1. kosze na śmieci chrom 10l - szt.2 

2. dozowniki mydła 0,88l - szt.2 

3. podajniki papieru toaletowego - szt.4 

4. suszarki do rąk 1640 W - szt.2. 

 

- Wyposażenie aneksu kuchennego: 

1. Kuchenka elektryczna - indukcyjna - 1 szt. 

2. Lodówka - 1szt. 

3. Zmywarka do naczyń. - 1 szt. 

4. Kuchenka mikrofalowa - 1szt. 

5. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem - 1 szt. 

6. Okap - 1 szt. 

 

- Balustrada schodowa - projektuje się nową balustradę schodów głównych.   

Balustrada - słupki ze stali nierdzewnej, mocowanie boczne do policzków, wypełnienie szklane na słupkach np NOVAGLAS. 

- Przy ścianie montować poręcz ze stali nierdzewnej jak balustrada. 

 

4.6.  Wykończenie zewnętrzne. 

Osadzenie okien połaciowych wiąże się nie tylko z pracami rozbiórkowymi. 

Po osadzeniu okien między krokwiami dobrać odpowiedni kołnierz, zależnie od pokrycia dachu. 

Przy oknach wyłazowych zamontować stopnie kominiarskie. 

Wykonać przejścia przez dach kanałami wentylacyjnymi.  

Wykonać opierzenia i odpowiednie uszczelnienie przy kominach.  

Na przewodach wentylacyjnych montować kominowe nasady obrotowe. 

 

4.7.  Właściwości cieplne przegród budowlanych: 

Więźba dachowa -( warstwy konstrukcji, wełna mineralna 25 cm - λ=0,045 W/mK) -  Uc= 0,18 W/m2K wymagane Uc= 0,18 W/m2K 

Ścianka kolankowa - przyjęto jak  dach . 
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5.  ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE. 

 

Konstrukcja stropu nad piętrem. 

 

Po rozbiórce deskowania podłogi, oczyszczeniu przestrzeni międzystropowej, należy dokonać oceny stanu technicznego 

belek stropowych. 

Zaprojektowano usunięcie jednej belki stropowej w części klatki schodowej głównej w celu poszerzenia przejścia biegu 

schodowego. 

 

Wykonać wg następującego: 

 

1. Wykonać stemplowanie spocznika klatki schodowej na poddaszu. 

2. Wykuć gniazda dla osadzenia podciągu spocznika. 

3. Wykonać poduszki betonowe pod podciąg. 

4. Skuć tynk spocznika, tak aby możliwe było bezpośrednie przywieranie nowego podciągu do konstrukcji spocznika. 

5. Osadzić podciąg stalowy typu HEB200 – dokładnie podklinować, niedopuścić do osiadania. 

6. Wykonać nowe zastrzały z-6,  pod płatew. 

7. Usunąć elementy drewniane wg opracowania graficznego RAMA R-1 (słup, zastrzały). 

8. Wyciąć fragment drewnianej belki stropowej. 

 

Po rozebraniu murowanych kominów, wykonać uzupełnienie belek stropowych belkami drewnianymi, impregnowanymi o 

przekroju jak istniejące 17,5x22cm. 

 

Konstrukcja dachu. 

Dokonać uzupełnienia brakujących elementów konstrukcji dachu: 

- uzupełnić słup drewniany o przekroju 20x20cm, środkowy, w szczycie, ostatni w części południowej, 

- uzupełnić brakujące kleszcze o przekroju 10x20cm, w ramie R-2 i w szczycie południowym, 

- po demontażu wystawek uzupełnić krokwie drewniane o przekroju jak istniejące 12x16cm 

 

UWAGA  - przy montażu krokwi uzupełniających pamiętać 

należy o rozstawie do montażu okien połaciowych, 

 

Cała konstrukcja dachu jest drewniana, wieszarowa, płatwiowo-krokwiowa. 

Po analizie układu statycznego dopuszcza się likwidację zastrzałów stolców zewnętrznych pod warunkiem zastąpienia ich 

dodatkowymi kleszczami. 

Wykonać wg następującego: 

1. Osadzić nowe kleszcze kl-3, drewniane, o przekroju 8x20cm, 

2. Usunąć zastrzały z-3. 

Stosować drewno klasy C30, suche, impregnowane. 
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Uwagi końcowe. 

 

Wszystkie projektowane prace należy wykonać stosując się do zasad określonych w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” ITB tom I wydawnictwo Arkady, zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami 

budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP w zakresie wynikającym prowadzonego rodzaju robót.  

Stosowane materiały powinny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w 

budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych /Dz. U. Nr 107 poz.679/.  

Roboty poprzedzić sprawdzeniem stanu istniejącego z założonymi warunkami w projekcie. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

wymagają konsultacji i zgody projektanta. 

Stosować zasadę ograniczonego zaufania. 

Całość robót prowadzona będzie na budynku w trakcie jego użytkowania – zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i 

ograniczenia dla osób postronnych. 
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6.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

6.1.  Podstawa opracowania 

• Umowa nr 71000433 zawarta między odbiorcą a ENEA S.A. z dnia 13.02.2012r. 

• Załącznik nr 1 do Umowy nr 71000433 – Warunki techniczne świadczenia usługi 

• Projekty branżowe opracowane przez Pracownię Projektowo – Usługowa Bogdan Radny 

• wytyczne inwestora dotyczące zakresu opracowania projektu 

• uzgodnienie zakresu prac z inwestorem 

• obowiązujące normy i przepisy 

• inwentaryzacja instalacji elektrycznych obiektu do celów projektowych 

 

6.2.  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

- budowę rozdzielnicy poddasza i jej zasilanie,  

- wewnętrzna linie zasilającą projektowaną rozdzielnicę 

- instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, 

- instalację sieci LAN 

- instalację ochronne: 

• ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

• ochrona przeciwprzepięciowa 

• instalacja połączeń wyrównawczych 

 

6.3.  Charakterystyka elektroenergetyczna 

• Napięcie zasilania 230/400V z istniejącej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym. 

• Moc zainstalowana Pi= 175kW 

• Moc zapotrzebowana Po=93,3kW 

• Prąd obciążenia szczytowego Io= 138,9A 

• Projektowana instalacja budynkowa w układzie TN – S 

• Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne odłączenie zasilania 

 

 

6.4.  Opis projektowanych rozwiązań 

 

6.4.1.  Rozdzielnica poddasza i jej zasilanie. 

6.4.1.1.  Stan istniejący 

W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana jest rozdzielnica główna budynku. Przy wejściu do komunikacji piwnicy zabudowany 

jest wyłącznik p.pożarowy. Wyposażenie rozdzielnicy wskazuje na jej modernizację. Brak jest opisu i dokumentacji rozdzielnicy. W 

części adaptowanego poddasza dla jego obecnego zasilania istnieje rozdzielnica TO5. Wyposażenie rozdzielnicy nie odpowiada 

wymogom projektowanych potrzeb pomieszczeń dydaktycznych. 
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6.4.1.2.  Stan projektowany 

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej poddasza projektuje się nowa rozdzielnicę, dla której wykonana zostanie nowa 

wewnętrzna linia zasilająca wyprowadzona z rozdzielni głównej, zlokalizowanej w piwnicy. Trasę projektowanego zasilania pokazano 

i opisano na poszczególnych rzutach załączonych w projekcie. 

 

6.4.2.  Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych. 

 

6.4.2.1.  Oświetlenie. 

 

Oprawy w wykonaniu natynkowym. W pomieszczeniach lekcyjnych i sali narad oprawy instalowane będą na wysokości 2,5m jako 

oprawy zwieszakowe.  

Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oświetleniowe z modułem jednofunkcyjnym o czasie dwóch godzin 

(piktogramy). Oprawy oświetleń ewakuacyjnych muszą posiadać Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP Józefów. W 

pom. nr 5 instalowane będą taśmy LED: 

• Taśma 300LED BIAŁA CIEPŁA IP20 72W SMD– 15 szt 

• Zasilacz 150W 12V 12,5 A – 15 szt.  

• Regulator fazowy oświetlenia na każdy sektor instalowany w puszce podtynkowej – 2 szt. 

 

Wytyczne wykonania instalacji 

1) Instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgałęźnych.  

2) Wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we wszystkich pomieszczeniach. 

3) Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody gniazd wtykowych zasilane będą 

przewodami YDYpżo 3 x 2,5 mm2. W pomieszczeniach WC stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. 

4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalować na wysokości 1,7m od posadzki 

 

Osprzęt podtynkowy IP 20 

Łącznik 1 biegunowy 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik 2 biegunowy świecznikowy 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik schodowy 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik z podświetleniem zwierny światła 
Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z 
Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 

Gniazdo wtykowe podwójne2P+Z 
Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 

Puszka natynkowa 
Napięcie zasilania: 250V 
Klasa ochronności IP30 
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Osprzęt podtynkowy IP 44 

Łącznik 1 biegunowy 
Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Łącznik 1 biegunowy świecznikowy 
Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Gniazdo wtykowe pojedyncze 
Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Puszka podtynkowa  
Napięcie zasilania: 250V 
Klasa ochronności IP30 
fi 60 

 

Obliczenia natężenia wykonano w programie Dialux. Natężenie oświetlenie dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 

 

6.4.3.  Instalacja siłowa. 

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych jednofazowych, zasilanie odbiorów aneksu kuchennego. Gniazda w pom. WC i 

kuchni o stopniu ochrony IP44 podtynkowe.  

Odbiory siłowe stanowią: 

• Kuchnia elektryczna o mocy 6,0kW 

• Przepływowy ogrzewacz wody 

• Zmywarka do naczyń 

• Ekspres do kawy 

• Chłodziarka 

 

Całość stanowi wyposażenie aneksy kuchennego przewidzianego dla Sali narad. Każde pomieszczenie sanitarne wyposażone 

będzie w elektryczny podgrzewacz wody oraz suszarkę do rąk. 

 

6.4.4.  Instalacja niskoprądowa. 

6.4.4.1.  Instalacje sieci lokalnej LAN. 

W pomieszczeniu nr 5 przewiduje się szafkę wiszącą RACK 10U 600x600mm stanowiącą lokalny punkt dystrybucyjny PD. Widok 

szafy i jej lokalizację załączono w projekcie. Z panelów krosowych szafy wyprowadzone będą przewody skrętkowe kat. 6A do gniazd 

logicznych końcowych w pomieszczeniach: 3; 4; 5.  Kable w pomieszczeniach prowadzone będą w rurach ochronnych pod tynkiem 

oraz w kanałach instalacyjnych DLP. Przewiduje się dwa gniazda końcowe dedykowane dla Access Pointów zasilanych poprzez 

PoE. 

 

Do szafy doprowadzone będzie kablem światłowodowym uniwersalnym 4 – włóknowym sieć LAN.  

Nie przewiduje przewiduje sieci dedykowanej ~230V dla sieci okablowania LAN.  

 

6.4.4.2.  Normy okablowania strukturalnego. 

 

Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie 

niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy: 

• ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  

• EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.  

• TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 

• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 

• PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”  
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• PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

• PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania” 

 

6.4.4.3.  Okablowanie poziome. 

 

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, 

a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a 

gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem 

zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych 

standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 

AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów 

transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi 

normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie łącza 

Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające 

przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. W celu spełnienia 

wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli 

wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 

 

Dodatkowe parametry 

Parametr Wartość 

Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Ω / Km 

Pojemność wzajemna (maksymalna) 45 pF / m 

Nominalna prędkość propagacji (NVP) 79 % 

Temperatura pracy - 20 °C / + 70 °C 

Wymiary zewnętrzne (maksymalne) 7,4 x 14,8 mm 

 

6.4.4.4.  Punkty przyłączeniowe. 

 

Gniazda przyłączeniowe (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci  modułów RJ45 keystone montowanych w 

adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd 

użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt 

elektroinstalacyjny wielu producentów. 

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać: 

• Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi 

zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w metalową sprężynkę zapewniającą 

właściwy docisk zamkniętej osłony i pełną ochronę złącza. Nie należy stosować modułów RJ45 bez takiego 

zabezpieczenia i zewnętrznych elementów (adapterów) z osłonami przeciwkurczowymi, gdyż nie zapewniają one 

wystarczającej ochrony i ograniczają możliwość wpięcia wtyku RJ45 kabla przyłączeniowego. 
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Złącze RJ45 STP keystone 

 

• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, 

drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi 

zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

• Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, również w wersji STP, 

w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej. 

• Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie wpiętego kabla 

przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny 

gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez 

użytkownika. 

• Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających 

z przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, 

aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 

AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z 

niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu 

pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego. 

• Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu 

keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów 

z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).  

• Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz 

łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP.  

• W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi 

być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. Nie należy 

stosować złączy z zewnętrznymi (nie zintegrowanymi z główną częścią modułu) elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie 

zapewniają one tak dokładnego dopasowania do złącza, oraz często w czasie instalacji po wyjęciu z opakowania ulegają 

zagubieniu. 

• Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanałów elektroinstalacyjnych, poprzez 

możliwość wyprowadzenia kabla instalacyjnego z kapsułki ekranującej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tyłu ale 

również pod kątem 90° na lewo lub na prawo. Kątowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzeń kabla w wyniku 

przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia.  
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Przykład kątowego wyprowadzenia kabla ze złącza RJ45 

 

• Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla instalacyjnego do złącza, 

poprzez gwieździste rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni to minimalną ilość błędów 

transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie 

gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów międzyparowych. 

• Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy 

zastosować schemat T568B. 

• Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich 

łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej metalowej klatki 

Faradaya. Metalowa kapsułka ekranująca musi zapewniać pełną szczelność ekranowania od dołu i góry złącza, po bokach 

i z tyłu oraz z przodu po wpięciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto należy zachować kontakt ekranu kabla 

instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla 

i doskonałą ochronę przed zakłóceniami.  

• Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podłączenia drutu drenażowego z kabla skrętkowego) 

celem podwyższenia skuteczności ekranowania kable. 

• Skuteczność ekranowania w wersji STP, zdefiniowaną przez parametr nazywany tłumiennością sprzężenia nie mniejszą 

niż 75 dB. 

• Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować 

dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale 

transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych.  

Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. 

• Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C. 

• Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy 

producentów osprzętu instalacyjnego. 

• Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.  

• Ilości łączy doprowadzonych do poszczególnych punków dystrybucyjnych 

• Panele rozdzielcze RJ45 19” 

• Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do 

punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza 

okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z 

portami centrali telefonicznej. 

W projekcie należy zastosować panele RJ45 MK, które muszą zapewniać: 

• Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone  

• Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
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• Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez 

konieczności przyklejania. Ułatwi to lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje się na górze czy na dole 

szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe zasłaniające część płaszczyzny panele.  Etykiety opisowe należy 

umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich wymianę w dowolnym momencie. 

 

Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19” 

 

• Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi 

zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w sprężynkę zapewniającą właściwy 

docisk i pełną ochronę złącza.  

• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, 

drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi 

zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

• Łatwość montażu w stelaży 19”. Należy zastosować panele szybkie w instalacji dzięki montażowi tylko na jedną śrubę M6 

z każdej strony panela, umiejscowioną po środku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostępu do śrub 

montażowych (sąsiednich paneli) w porównaniu z sytuacją, gdy są one umiejscowione w narożnikach urządzenia. 

• Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo 

osłony te muszą być dostępne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich przeznaczenia. 

• Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne 

dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty 

drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie 

ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 

należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie 

modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne. 

• Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie 

należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do 

portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe. 

• W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia 

skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. 

• W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.  

 

6.4.4.5.  Trasy kablowe . 

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: 

• Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych.  
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• Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach kablowych. W głównych trasach 

kablowych należy stosować podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w 

przestrzeni sufitowej. 

• Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach osłonowych z 

tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.  

 

Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających: 

Typ kabla 

Odległość od instalacji zasilającej [mm] 

Brak przegrody metalicznej 
Przegroda metalowa 

perforowana 
Przegroda metalowa pełna 

Kable SFTP 10 5 0 

Kable UFTP; FUTP 50 25 0 

Kabel UUTP 100 50 0 

 

• Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie 

się zmniejszają. 

• Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe. 

• Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A. 

 

Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras 

kablowych. 

 

6.4.4.6.  Pomiary instalacji okablowania strukturalnego. 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające 

(certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie 

strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 

11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, 

posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności 

jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów 

wszystkich łączy okablowania skrętkowego i światłowodowego. 

 

6.4.5.  Instalacje ochronne. 

6.4.5.1.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

Jako ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto poziom izolacji przewodów 750V, jako ochronę 

dodatkową zastosowano wyłączniki różnicowo – prądowe o znamionowym prądzie 0,03A. Rozdział przewodu PEN na PE i N 

wykonany będzie w rozdzielni głównej. Przewód neutralny N powinien mieć izolację koloru jasnoniebieskiego a ochronny żółto-

zielonego. Połączenia tych przewodów winny być wykonane wyjątkowo starannie.  

 

6.4.5.2.  Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Rozdzielnice główną wyposaża się w ochronę przeciwprzepięciową klasy B i C. Rozdzielnice pozostałe wyposaża się w ochronę 

przeciwprzepięciową klasy C.  
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6.4.6.  Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych cz. V – Instalacje elektryczne”. Po uruchomieniu instalacji projektowanej należy dokonać pomiarów 

sprawdzających parametry wykonanej instalacji. Dopuszcza się stosowanie osprzętu elektrycznego innego niż ujęty w projekcie pod 

warunkiem, że jego parametry będą równoważne lub wyższe od osprzętu zamieszczonego w niniejszym projekcie.  

 

6.5.  Obliczenia techniczne. 

6.5.1.  Założenia. 

• Dobór kabli i przewodów PN-IEC 60364 – 5-523  

• Dopuszczalne spadki napięć: Rozporządzenie MGiE z dn.09.09.1977r. 

• Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 81/90) 

• PN-EN 12464 – 1 „Oświetlenie miejsc pracy” 

• PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” 

• PN-IEC 364 – 4 – 481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

• PN-IEC 60364 – 4 – 473 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi” 

 

6.5.2.  Dobór opraw oświetleniowych. 

Dobór opraw przy zachowaniu odpowiednich poziomów natężenia oświetlenia wykonany programem komputerowym. Wyniki 

obliczeń wybranych pomieszczeń załączono w projekcie. Pozostałe obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym.  

 

6.5.3.  Bilans mocy, dobór wlz. 

Rozdzielnica – obiekt – odbiór Pi kz Po cosφ So Io 
- kW - kW - kVA A 
1 2 3 4 5 6 7 

Rozdzielnica R 
Oświetlenie 6,4 0,8 5,0 0,97 5,0  

Odbiory różne 7,5 0,3 2,3 0,97 2,4  
Odbiory grzejne 23,5 0,5 11,7 0,97 12,0  

Razem 37,4 0,5 19,0 0,97 19,4 28,3 
 

W rozdzielnicy głównej obiektu zabudować zabezpieczenie 50AgG instalowane w rozłączniku bezpiecznikowym. Do projektowanej 

rozdzielnicy wykonać wlz. Linią YLYżo5x25mm² w rurze ochronnej pod tynkiem.  

Sprawdzenie doboru linii: 

Io < Ib < Idd   1,6 x Ib < 1,45 x Idd 

28,3A < 50A < 68A  1,6 x 50A < 1,45 x 68A 

    80A < 98,6A 

Spadek napiecia 

%27,0
100

%
2

=
⋅⋅

⋅⋅=
US

LP
dU

γ  

Inwestor posiada zawartą umowę nr 71000433 z dnia 13.02.2012r na dostawę energii elektrycznej dla omawianego obiektu w 

wysokości 50kW. Moc ta zabezpiecza potrzeby adaptowanej kondygnacji.  

 

Opracował inż. A.Wrotkowski 
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7.  INSTALACJE SANITARNE 

 

7.1.  Podstawa opracowania 

 

Projekt budowlany budynku 

Uzgodnienia z Inwestorem 

Wizja lokalna 

Obowiązujące normy 

 

7.2.  Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- projekt wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej  

- projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  

- projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

 

7.3.  Instalacja wodociągowa 

 

Woda do rozbudowywanego węzła sanitarnego doprowadzona zostanie z istniejącej instalacji wodociągowej zlokalizowanej 

w istniejącym pomieszczeniu piwnicznym. 

Ciepła woda przygotowywana będzie indywidualnie w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach (termach) ciepłej 

wody o pojemności V =5,0 1 zlokalizowanych pod urządzeniami w pomieszczeniu sanitarnym. 

Woda zimna oraz rurociągi wody ciepłej doprowadzone zostaną do wszystkich przyborów sanitarnych. 

 

Wewnętrzną instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 

gwintowanych i średnicach jak w projekcie lub z rur polipropylenowych grubościennych stabilizowanych wkładką aluminiową 

PN20 SDR6, łączonych przez zgrzewanie i prowadzonych w bruzdach ściennych i zaizolowanych otulinami z pianki 

poliuretanowej o grubości 15 mm. 

 

Przewody prowadzone, w bruzdach ściennych mocować za pomocą obejm z tworzywa w odległościach jak w wytycznych. 

Przed zakryciem bruzd ściennych należy wykonać próbę szczelności w.g. „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych" przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego w sieci.  

Całą instalacje wodociągowa po wykonaniu należy poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz po dokładnym przepłukaniu 

poddać dezynfekcji  

 

7.4.  Kanalizacja sanitarna 

 

Ścieki sanitarne z węzła oraz z pomieszczenia kuchennego odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Odcinek kanalizacji od budynku do odbiornika projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV typu SN-4 ułożonych w wykopie na 

głębokości i ze spadkiem jak w projekcie. 
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Wewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach i ze spadkami jak w projekcie, 

układanych w bruzdach ściennych oraz w ziemi w części piwnicznej. 

 

Podejścia do urządzeń oraz piony odpowietrzające wykonać należy również z rur PCV układanych na powierzchni ścian. 

W dolnej części pionów (w piwnicy) zamontować należy rewizje (czyszczaki) 

Piony zakończyć rurą wywiewna o średnicy jak w projekcie wyprowadzoną ponad dach budynku. 

 

7.5.  Instalacja centralnego ogrzewania  

 

W chwili obecnej budynek jest ogrzewany z centralnej kotłowni zlokalizowanej poza budynkiem szkolnym. 

Ciepło do grzejników na adaptowanym poddaszu dostarczane będzie z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. 

Przewody rozdzielcze z węzła w piwnicy wykonać należy z rur stalowych czarnych ze szwem o średnicach jak w projekcie 

natomiast przewody rozdzielcze ( piony i poziomy) z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20 łączonych przez 

zgrzewanie lub na zaciski i o średnicach jak w projekcie. 

 

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonywać należy zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Przewody prowadzić w warstwach podłogowych oraz w bruzdach ściennych i izolować otuliną z pianki poliuretanowej o 

grubości 13 mm. 

 

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z podłączeniem od 

dołu typu V o wysokości i długościach oraz ilości rzędów jak w projekcie. 

Dla sprawnego oddawania ciepła grzejnik powinien być zawieszony tak, aby jego spód znajdował się 10 cm nad podłoga a 

wierzch 10 cm pod parapetem okiennym, natomiast w przypadku grzejników nieumieszczonych pod oknami, parapety 

powinny być zamontowane w odległości minimum 10 cm nad grzejnikiem. 

Podejścia do grzejników płytowych wychodzące ze ściany lub z podłogi należy wykonać poprzez bloki zaworowe 

umożliwiające odcięcie i demontaż pojedynczego grzejnika. 

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki ręczne na grzejnikach oraz w najwyższych punktach instalacji. 

Po zamontowaniu grzejników należy przeprowadzić próbę szczelności. 

 

 

7.6.  Instalacja hydrantowa 

Zaprojektowano wewnętrzną instalację hydrantową.  

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych na gwint o średnicach jak w projekcie. 

Zaprojektowano hydranty wewnętrzne, szafka 80x80x20cm, wąż półsztywny 25/20 prądownicą. 

Po wykonaniu instalacje hydrantową należy poddać próbie ciśnieniowej oraz próbie wydajności. 

W pobliżu budynku znajdują się dwa hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru, w odległości do 50m 

 

7.7.  Uwagi końcowe  

Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

 



 

  Strona 27 

 

Projekt  budowlany 

 

8.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Strona tytułowa 

8.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budynek szkolno – administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu 

Rogoziniec 115/2 

66-210 Zbąszynek 

8.2.  Imię i nazwisko oraz adres inwestora.  

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu 

Rogoziniec 115/2 

66-210 Zbąszynek 

8.3.  Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 

mgr inż. Bogdan Radny 

8.4.  Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność wykonywania robót. 

Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkolnego na sale szkolne i węzeł sanitarny. 

Zakres dotyczy robót budowlanych instalacyjnych i wykończeniowych. 

Budowa będzie realizowana jednoetapowo.  

8.5.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

Teren objęty projektowaną inwestycją jest terenem zabudowanym, przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 

na przedmiotową formę zabudowy. 

Obiekt czynny, szkoła, zachować wszelkie środki ostrożności. 

8.6.  Zagrożenia wynikające z zagospodarowania działki.  

W terenie objętym realizacją występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Stosowane dźwigi przyścienne transportowe lub kołowe do montażu powinny posiadać świadectwa bezpieczeństwa, odbioru 

montażu. Teren zabezpieczony przed wstępem osób postronnych ( dotyczy całej budowy). Strefy pracy sprzętu powinny 

posiadać informację oraz być odpowiednio zabezpieczone. 

8.7.  Przewidywane zagrożenia wynikające z realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja poddasza. 

Podczas realizacji robót budowlano – montażowych przewiduje się występowanie zagrożeń typu: 

Roboty wykończeniowe przy udziale elektronarzędzi. 

Roboty murowe – technologia tradycyjna; 

Roboty inne przy użyciu urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych tybu: betoniarka. piła stołowa 

Roboty na wysokościach. 

Roboty ciesielskie, konstrukcyjne. 

Roboty pokrywcze. 

8.8.  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

Przygotować i zatwierdzić projekt organizacji budowy, projekt organizacji ruchu w tym harmonogramy prowadzenia robót. 

Oznakować i wydzielić, przed dostępem osób nieupoważnionych, cały teren budowy. Teren przeznaczony pod wykopy 

należy dodatkowo w odpowiedni sposób zabezpieczyć i oznakować. Oznakować i zabezpieczyć miejsce poboru energii 

elektrycznej.  Wydzielić stanowisko robocze przygotowania. Urządzenia mechaniczne typu betoniarka wyposażyć w 

instrukcję obsługi oraz wyznaczyć osobę upoważnioną do obsługi urządzenia. 
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8.9.  Instruktaż pracowników. 

Instruktażem należy objąć wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie, a w szczególności wykonujących prace na 

wysokościach. Kierownik budowy ma obowiazek przeprowadzic z każdym, nowo zatrudnionym na budowie pracownikiem, 

tzw. szkolenie stanowiskowe w  zakresie BHP i P.POŻ. poza tym, w obowiązku kierownika jest prowadzenie rejestru 

przeprowadzonych szkoleń. Załoga zatrudniona w przedsiębiorstwie, zgodnie z Ustawą „Kodeksu Pracy“, przechodzi ciąg 

szkoleń w zakresie BHP i P.POŻ. począwszy od szkoleń wstępnych przez szkolenia okresowe a na specjalistycznych 

skończywszy. 

Oprócz tego prowadzone jest tzw. „Badanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy“ w określonych terminach. 

8.10.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

Materiały budowlane przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.11.  Środki zabezpieczające, oraz wskazania do bezpiecznego wykonania robót. 

• Stosować rusztowania i zabezpieczenia przy robotach na wysokościach. 

• Zabezpieczyć teren przeznaczony pod zaplecze budowy oraz teren w bezpośredniej bliskości wykonywania robót. 

• Stosować materaly z atestami. 

• Urzadzenia mechaniczne obsługiwać zgodnie z DTR. 

• Wszystkie instrukcje, atesty i inne dokumenty budowy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

• Przy stosowaniu nietypowych elementów roboty wykonywac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z nimi. 

8.12.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji. 

Wszelkie dokumentacje budowy, dziennik budowy, protokoły sprawdzeń i badań, dokumenty dopuszczające materiały i 

urządzenia do eksploatacji na budowie przechowywane będą w biurze budowy przez kierownika budowy. 

8.13.  Przepisy BHP.  

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa robót, których 

szczegółowy opis przedstawiono w : 

-   Dz. U. Nr l06 z 2000 r. 

-   Dz. U. Nr 129 z 2001 r. 

-   Dz. U. Nr 108 z 2002 r. 

-   Dz. U. Nr  47 z 2003 r. 
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9.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 

 

9.1.  Właściwości cieplne przegród zewnętrznych. 

 

Wartość współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. 

 

9.2.  Sprawność instalacji grzewczej. 

 

Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniżej 

wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zaliczyć mozna do energooszczędnych. 

 

9.3.  Wentylacja. 

 

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną. 

Na wylotach kanałów wentylacyjnych zamontować obrotowe nasady kominowe. 

W pomieszczeniach bez okien (kabiny ustępowe w sanitariacie damskim) montować wentylatory mechaniczne. 

 

9.4.  Wymagania dotyczące oszczędności energii. 

 

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędzaniem 

energii według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

9.5.  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021. 

 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Spełniony 

Warunek powierzchni okien Spełniony 

Warunek EP < EPmax Spełniony 

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Spełniony 
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10.  RYSUNKI. 

 
 
 
 
Architektura: 

A-01 Plan sytuacyjny 
A-02 Rzut poddasza 
A-03 Rzut sanitariatów 
A-04 Przekroje 
A-05 Rzut poddasza - aranżacja 
A-06 Zestawienie stolarki 
 

Konstrukcja: 
K-01 Rzut poddasza - rozbiórki 
K-02 Konstrukcja stropu nad piętrem 
K-03 Konstrukcja dachu do poziomu +9,88m 
K-04 Konstrukcja dachu do poziomu +13,70m 
K-05 Rzut dachu 

 
Instalacje elektryczne: 

1/E. Rozdzielnica główna R - schemat 
2/E. Rozdzielnica R - widok 
3/E. Instalacja wlz – rzut piwnic 
4/E. Instalacja wlz – rzut parteru 
5/E. Instalacja wlz – rzut pietra  
6/E. Instalacja sieci LAN - schemat 
7/E. Widok szafy PD 
8/E. Instalacja oświetleniowa – rzut poddasza 
9/E. Lokalizacja opraw Sali konferencyjnej – przekrój A-A 
10/E. Instalacja siłowa, LAN – rzut poddasza 

 
Instalacje sanitarne: 

S/01 Rzut piwnic – instalacja wod-kan 
S/02 Rzut parteru – instalacja wod-kan 
S/03 Rzut piętra – instalacja wod-kan 
S/04 Rzut poddasza – instalacja wod-kan 
S/05 Rzut piwnic – instalacja C.O. 
S/06 Rzut parteru – instalacja C.O. 
S/07 Rzut piętra – instalacja C.O. 
S/08 Rzut poddasza – instalacja C.O. 

 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralną część dokumentacji projektowej a w 
szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysów. 

Jej znajomość nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z pozostałym opracowaniami i odwrotnie. 
 

Bogdan Radny 



 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY  

Etap II 
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1. WYCIĄG Z PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO. 

 

1.1.  Zamówienia publiczne. 

 

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu 

dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nieuwzględnionych w 

przedmiarze robót, wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie 

szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót. 

Wszelkie, podane w niniejszym projekcie a także kosztorysie, nazwy materiałów i urządzeń, znaki towarowe itp., mają 

charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i, lub, wskazania 

oczekiwanych rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń "równoważnych", przez 

które rozumie się elementy, które przedstawia opis przedmiotu, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez projektantów, oznaczone innym znakiem 

towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

 

1.2.  Określenie przedmiotu i zakresu opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek szkolno – administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, na 

działce nr 100/17.   Zakres opracowania obejmuje przebudowę i adaptację  poddasza budynku szkoły na sale szkolne,  salę 

konferencyjną i węzeł sanitarny – inwestycja celu publicznego. 

 

Inwestycję podzielono na etapy – obecnie realizowany jest Etap II – wg  

 

1.3.  Zestawienie powierzchni  

 

Lp. Element Przed adaptacją Po adaptacji Jedn. 

[-] [-] [jedn.] [jedn.] [-] 

1. Powierzchnia zabudowy całego obiektu 965,96 965,96 [m2] 

2. Powierzchnia użytkowa całego obiektu 1328,00 1734,70 [m2] 

3. Kubatura brutto całego obiektu 10236,00 10236,00 [m3] 

 

1.4.  Dane informujące, czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Teren działki nie jest chroniony i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy. 
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2.  ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

Elementy wykonane: 

Wykonano roboty rozbiórkowe i demontaż istniejących ścianek działowych murowanych i przepierzeń drewnianych. 

Istniejące kominy wentylacyjne murowane, kończące się w wewnętrznej przestrzeni poddasza, rozebrano do poziomu 

stropu. 

Istniejące podłogi zdemontowano do belek konstrukcyjnych stropu, usunięto wypełnienie między belkami stropowymi, 

wykonano warstwy izolacyjne oraz podłogę z płyt MFP. 

 

2.1.  Projektowane rozwiązania. 

Na poddaszu projektuje się dostępny z głównej klatki schodowej hall. Z hallu wejścia do dwóch sal lekcyjnych, sali lekcyjnej 

05, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego i aneksu kuchennego. 

Dojście dodatkowe do sal lekcyjnych również z klatek bocznych. 

Sale lekcyjne zaprojektowano na max 30 osób a salę lekcyjną 05 na 49 osób < niż 50. 

Aby zapewnić należytą ilość światła dziennego, pomieszczenia lekcyjne doświetlić poprzez montaż okien połaciowych.  

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest większy niż 1:12. 

 

2.2.  Dane powierzchniowo – kubaturowe projektowanego poddasza. 

3.   

Lp. Pomieszczenie adaptowanego poddasza Pow. użytkowa Pow. podłogi Jedn. 

1. Klatka schodowa 9,83 9,83 m2 

2. Hall 43,21 43,21 m2 

3. Sala lekcyjna 66,68 81,48 m2 

4. Sala lekcyjna 68,25 83,53 m2 

5. Sala lekcyjna 146,21 182,65 m2 

6. Korytarz i klatka schodowa  17,82 17,82 m2 

7. WC damski 7,60 7,96 m2 

8. WC męski 10,95 11,80 m2 

9. Aneks kuchenny 6,03 7,01 m2 

10. Pomieszczenie gospodarcze 5,43 6,32 m2 

11. Magazyn 4,89 9,97 m2 

12. Korytarz i klatka schodowa 19,80 19,80 m2 

RAZEM 406,70 481,39 m2 

 

Powierzchnia użytkowa projektowanego poddasza     406,70 m2,  

Powierzchnia podłogi projektowanego poddasza     481,39 m2, 

Kubatura brutto poddasza ( projektowana przebudowa)  2078,91 m3, 

Kubatura netto poddasza ( projektowana przebudowa)   1255,40 m3, 

 

Powierzchnia zabudowy całego obiektu         965,96 m2, 

Powierzchnia użytkowa całego obiektu      1328,00 m2, 

Kubatura brutto całego obiektu                10236,00 m3, 
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3.1.  Projektowane rozwiązania materiałowe. 

- Obudowa p.poż. elementów konstrukcyjnych drewnianych, kominów wentylacyjnych - płytą np. NIDA Ogień Plus gr.18mm 

o odporności ogniowej EI 30 lub równoważną 

 

UWAGA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKONUJEMY OBUDOWĘ ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH PODDASZA TJ SŁUPY, PŁATWIE, KLESZCZE, RÓWNIEŻ KOMINY A 

NASTĘPNIE WYKONUJEMY KONSTRUKCJE POD ŚCIANKI DZIAŁOWE. 

 

- Wentylacja - przewody wentylacyjne – z rury np.ISODEC 152 lub równoważne, płaszcz zewnętrzny wykonany z jednej 

warstwy aluminium, oraz dwóch warstw poliestrowych, kanał wewnętrzny składa się z trzech warstw aluminiowych oraz 

dwóch poliestrowych, warstwę izolacji stanowi wełna szklana grubości 25 mm, wkład stanowi przewód typ ALUDEC AA3 - 

montowane pod sufitem podwieszanym dla pomieszczeń poddasza i jako przedłużenie istniejących kominów wentylacyjnych 

dla niższych kondygnacji. Na wylotach kanałów wentylacyjnych zamontować obrotowe nasady kominowe. W 

pomieszczeniach bez okien (kabiny ustępowe w sanitariacie damskim) montować wentylatory mechaniczne sprzężone z 

włącznikiem światła. 

 

- Stolarka okienna i drzwiowa: 

Okna - okna połaciowe o wym.66x98cm montować między krokwiami po dwa - jedno nad drugim - w pomieszczeniach 

lekcyjnych i sali konferencyjnej i po jednym w pomieszczeniach sanitarnych, aneksie kuchennym i pomieszczeniu 

gospodarczym.  

Odpowiednie doświetlenie zależne jest również od prawidłowego wykonania szpalet dolna prostopadle, a górna równolegle 

do podłogi.  

Okna obrotowe (O1) drewniane , dwukrotnie lakierowane lakierem akrylowym w kolorze naturalnym, z nawiewnikiem 

automatycznym, zestaw szybowy jednokomorowy, energooszczędny Ug 1,1W/m2K, 32 dB. - ilość 68 szt.   

Montować jako okno zespolone - kołnierz do łączenia okien pionowy. ( 34 szt) 

Okna obrotowe (O2) drewniane do pomieszczeń wilgotnych trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym w kolorze białym 

- sanitariaty, aneks kuchenny - 3 szt. pozostałe parametry j.w. 

Okno wyłazowe termoizolacyjne(OW) połączenie okna dachowego i wyłazu, Ug 1,1W/m2K - 2 szt - pomieszczenie 

gospodarcze i sanitariat męski.  

 

Okna w lukarnach - PCV , w kolorze jak okna na niższych kondygnacjach, szyba Ug= 1,1W/m2K. 

 

Stolarkę okienną i drzwiową dostarczyć z kompletem klamek, zamków i innych akcesoriów. 

Klamki ze stali nierdzewnej. 

- Wykończenie zewnętrzne. 

Osadzenie okien połaciowych wiąże się nie tylko z pracami rozbiórkowymi. 

Po osadzeniu okien między krokwiami dobrać odpowiedni kołnierz, zależnie od pokrycia dachu. 

Przy oknach wyłazowych zamontować stopnie kominiarskie. 

Wykonać przejścia przez dach kanałami wentylacyjnymi.  

Wykonać opierzenia i odpowiednie uszczelnienie przy kominach.  

Na przewodach wentylacyjnych montować kominowe nasady obrotowe. 
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4.  ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE. 

 

Konstrukcja stropu nad piętrem. 

Zaprojektowano usunięcie jednej belki stropowej w części klatki schodowej głównej w celu poszerzenia przejścia biegu 

schodowego. 

 

Wykonać wg następującego: 

 

1. Wykonać stemplowanie spocznika klatki schodowej na poddaszu. 

2. Wykuć gniazda dla osadzenia podciągu spocznika. 

3. Wykonać poduszki betonowe pod podciąg. 

4. Skuć tynk spocznika, tak aby możliwe było bezpośrednie przywieranie nowego podciągu do konstrukcji spocznika. 

5. Osadzić podciąg stalowy typu HEB200 – dokładnie podklinować, niedopuścić do osiadania. 

6. Wykonać nowe zastrzały z-6,  pod płatew. 

7. Usunąć elementy drewniane wg opracowania graficznego RAMA R-1 (słup, zastrzały). 

8. Wyciąć fragment drewnianej belki stropowej. 

 

Konstrukcja dachu. 

Dokonać uzupełnienia brakujących elementów konstrukcji dachu: 

- uzupełnić słup drewniany o przekroju 20x20cm, środkowy, w szczycie, ostatni w części południowej, 

- uzupełnić brakujące kleszcze o przekroju 10x20cm, w ramie R-2 i w szczycie południowym, 

- po demontażu wystawek uzupełnić krokwie drewniane o przekroju jak istniejące 12x16cm 

 

UWAGA  - przy montażu krokwi uzupełniających pamiętać 

należy o rozstawie do montażu okien połaciowych, 

 

Cała konstrukcja dachu jest drewniana, wieszarowa, płatwiowo-krokwiowa. 

Po analizie układu statycznego dopuszcza się likwidację zastrzałów stolców zewnętrznych pod warunkiem zastąpienia ich 

dodatkowymi kleszczami. 

Wykonać wg następującego: 

1. Osadzić nowe kleszcze kl-3, drewniane, o przekroju 8x20cm, 

2. Usunąć zastrzały z-3. 

Stosować drewno klasy C30, suche, impregnowane. 

 

 

Uwagi końcowe. 

 

Wszystkie projektowane prace należy wykonać stosując się do zasad określonych w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” ITB tom I wydawnictwo Arkady, zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi 

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami 

budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP w zakresie wynikającym prowadzonego rodzaju robót.  
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Stosowane materiały powinny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w 

budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych /Dz. U. Nr 107 poz.679/.  

Roboty poprzedzić sprawdzeniem stanu istniejącego z założonymi warunkami w projekcie. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

wymagają konsultacji i zgody projektanta. 

Stosować zasadę ograniczonego zaufania. 

Całość robót prowadzona będzie na budynku w trakcie jego użytkowania – zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i 

ograniczenia dla osób postronnych. 
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5.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

W zakresie etapu II – wykonanie pionów instalacyjnych z piwnic do poddasza zakończone rozdzielnicą elektryczna, bez przyłączania 

odbiorników. 

 

5.1.  Charakterystyka elektroenergetyczna 

• Napięcie zasilania 230/400V z istniejącej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym. 

• Moc zainstalowana Pi= 175kW 

• Moc zapotrzebowana Po=93,3kW 

• Prąd obciążenia szczytowego Io= 138,9A 

• Projektowana instalacja budynkowa w układzie TN – S 

• Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne odłączenie zasilania 

 

5.1.1.  Rozdzielnica poddasza i jej zasilanie. 

5.1.1.1.  Stan istniejący 

W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana jest rozdzielnica główna budynku. Przy wejściu do komunikacji piwnicy zabudowany 

jest wyłącznik p.pożarowy. Wyposażenie rozdzielnicy wskazuje na jej modernizację. Brak jest opisu i dokumentacji rozdzielnicy. W 

części adaptowanego poddasza dla jego obecnego zasilania istnieje rozdzielnica TO5. Wyposażenie rozdzielnicy nie odpowiada 

wymogom projektowanych potrzeb pomieszczeń dydaktycznych. 

 

5.1.1.2.  Stan projektowany 

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej poddasza projektuje się nowa rozdzielnicę, dla której wykonana zostanie nowa 

wewnętrzna linia zasilająca wyprowadzona z rozdzielni głównej, zlokalizowanej w piwnicy. Trasę projektowanego zasilania pokazano 

i opisano na poszczególnych rzutach załączonych w projekcie. 

 

5.1.2.  Instalacja siłowa. 

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych jednofazowych, zasilanie odbiorów aneksu kuchennego. Gniazda w pom. WC i 

kuchni o stopniu ochrony IP44 podtynkowe.  

Odbiory siłowe stanowią (do realizacji w etapach późniejszych): 

• Kuchnia elektryczna o mocy 6,0kW 

• Przepływowy ogrzewacz wody 

• Zmywarka do naczyń 

• Ekspres do kawy 

• Chłodziarka 

 

Całość stanowi wyposażenie aneksy kuchennego przewidzianego dla Sali narad. Każde pomieszczenie sanitarne wyposażone 

będzie w elektryczny podgrzewacz wody oraz suszarkę do rąk. 
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5.1.3.  Instalacje ochronne. 

5.1.3.1.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

Jako ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto poziom izolacji przewodów 750V, jako ochronę 

dodatkową zastosowano wyłączniki różnicowo – prądowe o znamionowym prądzie 0,03A. Rozdział przewodu PEN na PE i N 

wykonany będzie w rozdzielni głównej. Przewód neutralny N powinien mieć izolację koloru jasnoniebieskiego a ochronny żółto-

zielonego. Połączenia tych przewodów winny być wykonane wyjątkowo starannie.  

 

5.1.3.2.  Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Rozdzielnice główną wyposaża się w ochronę przeciwprzepięciową klasy B i C. Rozdzielnice pozostałe wyposaża się w ochronę 

przeciwprzepięciową klasy C.  

 

5.1.4.  Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych cz. V – Instalacje elektryczne”. Po uruchomieniu instalacji projektowanej należy dokonać pomiarów 

sprawdzających parametry wykonanej instalacji. Dopuszcza się stosowanie osprzętu elektrycznego innego niż ujęty w projekcie pod 

warunkiem, że jego parametry będą równoważne lub wyższe od osprzętu zamieszczonego w niniejszym projekcie.  

 

5.2.  Obliczenia techniczne. 

5.2.1.  Założenia. 

• Dobór kabli i przewodów PN-IEC 60364 – 5-523  

• Dopuszczalne spadki napięć: Rozporządzenie MGiE z dn.09.09.1977r. 

• Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 81/90) 

• PN-EN 12464 – 1 „Oświetlenie miejsc pracy” 

• PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” 

• PN-IEC 364 – 4 – 481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

• PN-IEC 60364 – 4 – 473 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi” 

Opracował inż. A.Wrotkowski 
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6.  INSTALACJE SANITARNE 

 

W zakresie etapu II – wykonanie pionów instalacyjnych z piwnic do poddasza, zakończone i zaślepione na poddaszu, bez 

przyłączania odbiorników. 

 

6.1.  Instalacja wodociągowa 

 

Woda do rozbudowywanego węzła sanitarnego doprowadzona zostanie z istniejącej instalacji wodociągowej zlokalizowanej 

w istniejącym pomieszczeniu piwnicznym. 

 

Ciepła woda przygotowywana będzie indywidualnie w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach (termach) ciepłej 

wody o pojemności V =5,0 1 zlokalizowanych pod urządzeniami w pomieszczeniu sanitarnym. 

Woda zimna oraz rurociągi wody ciepłej doprowadzone zostaną do wszystkich przyborów sanitarnych. 

 

Wewnętrzną instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 

gwintowanych i średnicach jak w projekcie lub z rur polipropylenowych grubościennych stabilizowanych wkładką aluminiową 

PN20 SDR6, łączonych przez zgrzewanie i prowadzonych w bruzdach ściennych i zaizolowanych otulinami z pianki 

poliuretanowej o grubości 15 mm. 

 

Przewody prowadzone, w bruzdach ściennych mocować za pomocą obejm z tworzywa w odległościach jak w wytycznych. 

Przed zakryciem bruzd ściennych należy wykonać próbę szczelności w.g. „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych" przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego w sieci.  

Całą instalacje wodociągowa po wykonaniu należy poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz po dokładnym przepłukaniu 

poddać dezynfekcji  

 

6.2.  Kanalizacja sanitarna 

 

Ścieki sanitarne z węzła oraz z pomieszczenia kuchennego odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Odcinek kanalizacji od budynku do odbiornika projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV typu SN-4 ułożonych w wykopie na 

głębokości i ze spadkiem jak w projekcie. 

 

Wewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach i ze spadkami jak w projekcie, 

układanych w bruzdach ściennych oraz w ziemi w części piwnicznej. 

 

Podejścia do urządzeń oraz piony odpowietrzające wykonać należy również z rur PCV układanych na powierzchni ścian. 

W dolnej części pionów (w piwnicy) zamontować należy rewizje (czyszczaki) 

Piony zakończyć rurą wywiewna o średnicy jak w projekcie wyprowadzoną ponad dach budynku. 

 

6.3.  Instalacja centralnego ogrzewania  

 

W chwili obecnej budynek jest ogrzewany z centralnej kotłowni zlokalizowanej poza budynkiem szkolnym. 
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Ciepło do grzejników na adaptowanym poddaszu dostarczane będzie z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. 

Przewody rozdzielcze z węzła w piwnicy wykonać należy z rur stalowych czarnych ze szwem o średnicach jak w projekcie 

natomiast przewody rozdzielcze ( piony i poziomy) z rur polipropylenowych stabilizowanych PN20 łączonych przez 

zgrzewanie lub na zaciski i o średnicach jak w projekcie. 

 

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonywać należy zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Przewody prowadzić w warstwach podłogowych oraz w bruzdach ściennych i izolować otuliną z pianki poliuretanowej o 

grubości 13 mm. 

 

6.4.  Instalacja hydrantowa 

 

Zaprojektowano wewnętrzną instalację hydrantową.  

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych na gwint o średnicach jak w projekcie. 

Zaprojektowano hydranty wewnętrzne, szafka 80x80x20cm, wąż półsztywny 25/20 prądownicą. 

Po wykonaniu instalacje hydrantową należy poddać próbie ciśnieniowej oraz próbie wydajności. 

W pobliżu budynku znajdują się dwa hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru, w odległości do 50m 

 

6.5.  Uwagi końcowe  

 

Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

 

Opracował tech. Gerard Czupkiewicz 
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7.  RYSUNKI. 

 
 
 
 
Architektura: 

A-01 Plan sytuacyjny 
A-02 Rzut poddasza 
A-03 Rzut sanitariatów 
A-04 Przekroje 
A-05 Rzut poddasza - aranżacja 
A-06 Zestawienie stolarki 
 

Konstrukcja: 
K-01 Rzut poddasza - rozbiórki 
K-02 Konstrukcja stropu nad piętrem 
K-03 Konstrukcja dachu do poziomu +9,88m 
K-04 Konstrukcja dachu do poziomu +13,70m 
K-05 Rzut dachu 

 
Instalacje elektryczne: 

1/E. Rozdzielnica główna R - schemat 
2/E. Rozdzielnica R - widok 
3/E. Instalacja wlz – rzut piwnic 
4/E. Instalacja wlz – rzut parteru 
5/E. Instalacja wlz – rzut pietra  
6/E. Instalacja sieci LAN - schemat 
7/E. Widok szafy PD 
8/E. Instalacja oświetleniowa – rzut poddasza 
9/E. Lokalizacja opraw Sali konferencyjnej – przekrój A-A 
10/E. Instalacja siłowa, LAN – rzut poddasza 

 
Instalacje sanitarne: 

S/01 Rzut piwnic – instalacja wod-kan 
S/02 Rzut parteru – instalacja wod-kan 
S/03 Rzut piętra – instalacja wod-kan 
S/04 Rzut poddasza – instalacja wod-kan 
S/05 Rzut piwnic – instalacja C.O. 
S/06 Rzut parteru – instalacja C.O. 
S/07 Rzut piętra – instalacja C.O. 
S/08 Rzut poddasza – instalacja C.O. 

 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy wyciąg stanowi skrócony wyciąg z projektu budowlanego ale jednocześnie stanowi 
integralną część dokumentacji projektowej a w szczególności specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót i kosztorysów. 
Jej znajomość nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z pozostałym opracowaniami i odwrotnie. 

 
Bogdan Radny 



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA BOGDAN RADNY
66-110 BABIMOST, ul.M.J.PIŁSUDSKIEGO 83              

 tel.:/068/ 351 28 71; kom.:0504 995 300; bogdan.radny@op.pl

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   : PRZEBUDOWA i ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU SZKOŁY 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek szkolno - administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, na działce nr 100/17.   
Zakres opracowania obejmuje przebudowę i adaptację poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny - inwestycja celu publicznego.
 
Charakterystyka obiektu budowlanego:
Poddasze budynku szkoły na czas obecny jest nieużytkowane. 
Na poddasze prowadzą trzy klatki schodowe: jedna główna umieszczona centralnie żelbetowa i dwie boczne drewniane.
Dach czterospadowy. 
Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo - kleszczowa, dach kryty dachówką. 
Doświetlenie dachu poprzez lukarny: cztery lukarny z dachem wielospadowym, osiem lukarn z dachem jednospadowym, i dwa "wole oka". 
Strop drewniany.
 
Powierzchnia zabudowy całego obiektu         965,96 m2,
Powierzchnia użytkowa całego obiektu      1328,00 m2,
Kubatura brutto całego obiektu                10236,00 m3,
 
Realizacja inwestycji:
Inwestycje podzielono na etapy realizacji.
Zrealizowano etap pierwszy w zakresie rozbiórek, izolacji stropu oraz ułożenia podłóg drewnianych.
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest etap drugi
Zakres etapu 2 inwestycji zawiera się w:
- przebudowa konstrukcji klatki schodowej,
- przebudowa konstrukcji dachu,
- montaż okien połaciowych w dachu istniejącym,
- przebudowa kominów wentylacyjnych,
- budowa pionów instalacyjnych.
 
Zakres etapów kolejnych określony zostanie w terminie późniejszym.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 KL.SCHODOWA GŁÓWNA
1.1.1 Konstrukcja

1
d.1.1.1

KNR 4-04 0406-
06

Stemplowanie zagrożonych stropów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1.1.1

KNR 4-01 0346-
03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.1.1

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych I NP 200-260 mm

 - HEB 200 -

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.1.1

KNR 2-02 2004-
05

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-
warstw.55-01
np.płyty NIDA Ogień Plus, typ DF-18, gr. 18mm - (EI30) - lub równoważne

m2

0.25*3*3.0 m2 2.250
RAZEM 2.250

5
d.1.1.1

KNR 4-01 0412-
07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały
 - analogia, demontaż, współ.do R=0,5 -

m

1.30*2 m 2.600
3.50*2 m 7.000

RAZEM 9.600
6

d.1.1.1
KNR 4-01 0412-
06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy
 - analogia, demontaż, współ.do R=0,5 -

m

2.90 m 2.900
RAZEM 2.900

7
d.1.1.1

KNR 2-02 0408-
01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.14*0.14*1.80*4 m3 0.141
RAZEM 0.141

8
d.1.1.1

KNR 4-01 0429-
08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju po-
nad 300 cm2

m

5.30 m 5.300
RAZEM 5.300

1.1.2 Wykończeniówka
9

d.1.1.2
KNR 4-01 0701-
08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1.1.2

KNR 4-01 0712-
12

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.9 m2 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1.1.2

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

12
d.1.1.2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2

poz.11 m2 100.000
RAZEM 100.000

1.2 45343000-3 PIONY INSTALACYJNE
1.2.1 Obróbka pionów instalacyjnych

13
d.1.2.1

KNR 4-01 0339-
04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
 - w tym ostrożne nacięcie szlifierką kątową wzdłuż wyznaczonych linii -
 - dwa cięcia na jedną bruzdę -

m

3.0*3 m 9.000
3.0*3 m 9.000

RAZEM 18.000
14

d.1.2.1
KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.1.2.1

KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1.2.1

KNR 4-01 0705-
03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg-
łami lub dachówkami

m

poz.13 m 18.000
RAZEM 18.000

4
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17

d.1.2.1
KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2

poz.13*1.0 m2 18.000
RAZEM 18.000

18
d.1.2.1

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2

poz.17 m2 18.000
RAZEM 18.000

1.2.2 Hydranty
19

d.1.2.2
KNR 4-01 0339-
04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
 - w tym ostrożne nacięcie szlifierką kątową wzdłuż wyznaczonych linii -
 - dwa cięcia na jedną bruzdę -

m

3.0*3 m 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1.2.2

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.2.2

KNR 4-01 0330-
07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
 - ostrożne wycięcie żądanego wymiaru szlifierką kątową -

m2

0.70*0.70*3 m2 1.470
RAZEM 1.470

22
d.1.2.2

KNR 2-15 0120-
02

Szafki hydrantowe wnękowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.2.2

KNR-W 2-15
0138-03

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce szt.

poz.22 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1.2.2

KNR 4-02 0130-
09

Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego
 - analogia, MONTAŻ węża hydrantowego, typ półsztywny 25/20 -
 - w tym materiał -

szt.

poz.23 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.2.2

KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.20 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1.2.2

KNR 4-01 0705-
03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg-
łami lub dachówkami

m

poz.19 m 9.000
RAZEM 9.000

27
d.1.2.2 wycena indywi-

dualna

Obróbka osadzenia szafek hydrantowych szt

poz.24 szt 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.2.2

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2

poz.19*1.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

29
d.1.2.2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2

poz.28 m2 9.000
RAZEM 9.000

1.3 45260000-7 KONSTRUKCJA
1.3.1 Więźba dachowa

30
d.1.3.1

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

 - montaż nowych kleszczy -
 - montaż na istniejącej więźbie -
 - współczynnik za utrudnienia do R=1,50 -

m3

<uzupełnienie starych>
0.10*0.20*8.30*2<szt> m3 0.332
<nowe kleszcze>
0.08*0.20*8.70*16 m3 2.227

RAZEM 2.559
31

d.1.3.1
KNR 2-02 0407-
06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.
 - uzupełnienie słupa -

m3 drew.

0.20*0.20*3.80*1 m3 drew. 0.152
RAZEM 0.152

32
d.1.3.1

KNR 4-01 0412-
07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały
 - analogia, demontaż, współ.do R=0,5 -

m

3.50*16 m 56.000

5
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RAZEM 56.000

33
d.1.3.1

KNR 4-01 0413-
01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm
 - analogia, naprawa węzła krokwi w kalenicy - 
 - w tym ściągnięcie krokwi w kalenicy - 
 - nabicie blach montażowych lub sklejki szer.15cm gr.10mm - 
 - gwoździowanie połączenia -
 - współ. do R=2,0 -

m

<długość>0.50 0.500
A  (obliczenia pomocnicze) ==================

0.500
poz.A*40<szt> m 20.000

RAZEM 20.000
1.3.2 Wystawki - rozbiórka

34
d.1.3.2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
 - rozbiórka obróbek blacharskich i pokrycia z blachy na wystawkach -

m2

 
<wystawki kwadratowe>
<dach>(1.72*2.80)+(1.72+2.80*2)*0.16 5.987
<boki>0.5*(0.90*2.80)*2 2.520
<front>0.96*1.58-1.20*0.8 0.557
<podokiennik>1.80*0.50 0.900
A  (obliczenia pomocnicze) ==================

9.964
poz.A*8<szt> m2 79.712

RAZEM 79.712
35

d.1.3.2
KNR 4-01 0430-
06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

1.72*2.80*8 m2 38.528
RAZEM 38.528

36
d.1.3.2

KNR 4-01 0432-
01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.1.3.2

KNR 4-01 0427-
05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

0.5*3.54*1.30*2<str>+1.72*1.30 6.838
A  (obliczenia pomocnicze) ==================

6.838
poz.A*8 m2 54.704

RAZEM 54.704
38

d.1.3.2
KNR 4-01 0412-
02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
 - analogia, wstawienie krokwi uzupełniających -
 - krokwie 12x16 cm -
 - współ. do M=1,20 -

m

4.0*10<szt> m 40.000
RAZEM 40.000

1.3.3 Montaż okien i rob.towarzyszące
39

d.1.3.3
KNR 4-01 0508-
02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

(4.20+2.45)*2.10 m2 13.965
1.0*1.05*3 m2 3.150
5.80*2.10 m2 12.180
1.0*2.10 m2 2.100
 
(3.51+4.0+0.91)*2.10 m2 17.682
1.0*1.05*2 m2 2.100
12.50*2.10 m2 26.250

RAZEM 77.427
40

d.1.3.3
KNR 4-01 0508-
04

Oczyszczenie dachówek
 - odzyskanie i oczyszczenie dachówek z rozbiórki -

szt.

poz.39/(0.18*0.38*0.90) szt. 1257.749
RAZEM 1257.749

41
d.1.3.3

KNR 4-01 0430-
03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm
 - analogia, ostrożne wycięcie pod otwory okienne, współ.do R=1,50 - -

m2

 
2.26*2.10 m2 4.746
0.66*2.10 m2 1.386
0.66*1.05 m2 0.693
0.59*1.05 m2 0.620
2.37*2.10 m2 4.977
1.45*2.10 m2 3.045
 
0.66*2.10*5 m2 6.930
0.66*1.05*2 m2 1.386
0.66*2.10 m2 1.386
2.35*2.10 m2 4.935
2.26*2.10 m2 4.746
1.53*2.10 m2 3.213

RAZEM 38.063

6
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42

d.1.3.3
KNR 4-01 0424-
05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym
 - analogia, dodatek do robocizny - wycięcie otworów w dachu pod okna połacio-
we -

miejsc.

68+3+2 miejsc. 73.000
RAZEM 73.000

43
d.1.3.3

KNR 0-15 0526-
01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

zespolone (0.66+(0.98*2))*2*34 m 178.160
pojed (0.66+0.98)*2*3 m 9.840
wyłazy (0.66+0.98)*2*2 m 6.560

RAZEM 194.560
44

d.1.3.3
KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej
 - okna połaciowe, drewniane o wym.66x98cm - 
 - pakiet szybowy energooszczędne U3, współ. Ug=1,1 W/m2K - 
 - ramka dystansowa ciepła -
 - okna zespolone 66 x (2 x 98 ) cm w układzie pionowym -
 - kołnierz zespolony systemowym B1/2 -
 - z nawietrznikiem automatycznym -

szt

34<kpl.podwójne> szt 34.000
RAZEM 34.000

45
d.1.3.3

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej
 - okna połaciowe, drewniane o wym.66x98cm - 
 - pakiet szybowy energooszczędne U3, współ. Ug=1,1 W/m2K - 
 - ramka dystansowa ciepła -
 - wraz z kołnierzem  systemowym  -
 - z nawietrznikiem automatycznym -

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

46
d.1.3.3

KNNR-W 2
W1001-02

Włazy dachowe fabrycznie wykończone
 - jednokomorowy pakiet termoizolacyjny 4H-16-4T, Ug=1,1 W/m2K - 
 - w komplecie z kołnierzem systemowym -
 - z nawietrznikiem automatycznym -

m2

0.66*0.98*2<szt> m2 1.294
RAZEM 1.294

1.3.4 Uzupełnienie dachu
47

d.1.3.4
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
 -  w tym kontrłaty -

m2

pod okna poz.39 77.427
wystawki 1.80*3.50*8 50.400
wstawione okna (-1)*0.66*0.98*(68+3+2) -47.216

A  (obliczenia pomocnicze) ==================
80.611

poz.A*1.20 m2 96.733
RAZEM 96.733

48
d.1.3.4

KNR 9-12 0301-
07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnejukładanymi
w połaci dachu krokwiowego
 - uszczelnienie wełną gr 20 cm -
 - współ do R=2,0 -

m2

poz.47 m2 96.733
RAZEM 96.733

49
d.1.3.4

KNR 4-01 0414-
09

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm
 - uzupełnienie łacenia -

m2

poz.47 m2 96.733
RAZEM 96.733

50
d.1.3.4

KNR 4-01 0502-
02 z.sz. 2.3.
9909-01 

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pod-
wójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m2

m2

poz.47A m2 80.611
RAZEM 80.611

51
d.1.3.4 kalk. własna

Osadzenie stopni kominiarskich w istniejącym pokryciu szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

1.4 45331210-1 KOMINY
1.4.1 Przebudowa istniejących

52
d.1.4.1

KNR-W 5-08
0115-03

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu
betonowym
 - analogia, ułożenie leżaków w stropie -
 - kanały wentylacyjne, systemowe PCV, o przekroju prostokątnym min.90x220cm
- 
 - mocowanie na sztywno do konstrukcji stropu -
 - w zakresie montaż wraz z kształtkami i uchwytami -

m

 
5k+3k 8*1.00 m 8.000

 
2k 2*1.0 m 2.000
2k 2*1.50 m 3.000
2k 2*0.5 m 1.000

 
2k 0.5*2 m 1.000
2k 2*1.40 m 2.800
2k 2*2.60 m 5.200

7
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3k 1.00+1.60+2.20 m 4.800
6k 4*3.20+2*0.5 m 13.800

RAZEM 41.600
53

d.1.4.1 wycena indywi-
dualna

Kształtki PCV, systemowe do leżaków wentylacyjnych
 - redukcja PCV rura/prostokąt   160 / (10x20) -

szt

 
5k+3k 8*2 szt 16.000

 
2k 2*2 szt 4.000
2k 2*2 szt 4.000
2k 2*1 szt 2.000

 
2k 2*1 szt 2.000
2k 2*2 szt 4.000
2k 2*2 szt 4.000

RAZEM 36.000
54

d.1.4.1 wycena indywi-
dualna

Kształtki PCV, systemowe do leżaków wentylacyjnych
 - kolana PCV 90, do rur prostokątnych 90x220cm.

szt

5k+3k 4 szt 4.000
3*2k 2 szt 2.000
3*2k 3 szt 3.000

RAZEM 9.000
55

d.1.4.1 wycena indywi-
dualna

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod pionowe kanały kominowe
 - ruszt drewniany między belkami stropowymi dla oparcia rur kanałów wentylacyj-
nych -

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

56
d.1.4.1

KNR 4-01 0333-
08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
 - ostrożne wycięcie otworów pod wyczytski kominowe - 
 - wykucie w istniejących ścianach -

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

57
d.1.4.1

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
 - analogia, obsadzenie wyczystek kominowych na poziomie piętra -

szt.

poz.56 szt. 27.000
RAZEM 27.000

1.4.2 Montaż nowych kanałów
58

d.1.4.2
KNNR 2 0505-07 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy

ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe
 - analogia, kanały wentylacyjne z rur z blachy stalowej, ocynkowanej, wzmocnio-
nej przetłoczeniem, o średnicy 160mm, grubość ścianki 0,5mm -

m

1 0 m 0.000
2 8*5.0 m 40.000
3 2*5.0 m 10.000
4 2*1.5 m 3.000
5 2*5.0 m 10.000
6 0 m 0.000
7 2*4.50+1*1.50 m 10.500
8 0 m 0.000
9 0 m 0.000
10 0 m 0.000
11 2*4.50 m 9.000
12 2*4.50+1*1.50 m 10.500
13 2*3.0 m 6.000
14 2*1.50 m 3.000
15 3*3.0 m 9.000
16 4*3.0 m 12.000
17 2*4.50 m 9.000

RAZEM 132.000
59

d.1.4.2
KNNR 2 0505-07 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy

ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe
 - analogia, kanały wentylacyjne z rur elastycznych typu ISODEC 152 - 
 - płaszcz zewnętrzny wykonany z jednej warstwy aluminium, oraz dwóch warstw
poliestrowych. 
 - kanał wewnętrzny składa się z trzech warstw aluminiowych oraz dwóch polies-
trowych. 
 - warstwę izolacji stanowi wełna szklana grubości 25 mm.
 - wkład stanowi przewód typ ALUDEC AA3.  

 lub równoważne.

m

 
1 1*3.0 m 3.000
2 8*1.80 m 14.400
3 2*1.80 m 3.600
4 2*1.80 m 3.600
5 2*1.80 m 3.600
6 1*3.0 m 3.000
7 3*1.5 m 4.500

8
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8 1*3.50 m 3.500
9 2*3.50 m 7.000
10 2*3.50 m 7.000
11 2*1.50 m 3.000
12 3*1.5 m 4.500
13 2*3.50 m 7.000
14 2*1.60 m 3.200
15 3*3.50 m 10.500
16 4*3.50 m 14.000
17 2*1.50 m 3.000

RAZEM 98.400
60

d.1.4.2
KNR K-05 0210-
01

Montaż kominka wentylacyjnego
 - roboty wykonywane na istniejącym pokryciu dachu -
 - analogia, montaż dachówek przejściowych na rurę fi=150, podstawa pod mon-
taż turbowentów -
 - w tym demontaż istniejących dachówek, dopasowanie i montaż nowych -

szt.

kominy 42 szt. 42.000
piony 2 szt. 2.000
piony istn. 2 szt. 2.000

RAZEM 46.000
61

d.1.4.2 kalk. własna
Montaż obrotowych nasad kominowych (typu turbowent ).
 - nasady rurowe fi=150 -
 - z kołnierzem - 
 - otwieralne -
 - turbina aluminiowa -
 - dolot blacha chromoniklowa -
 - średnica turbiny 260 -
 - długość odcinka rury regulowana -
 - po jednej sztuce na komin -

szt

42 szt 42.000
RAZEM 42.000

62
d.1.4.2

KNR 0-14 2011-
01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach me-
talowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
 - obudowa kanałów wentylacyjnych -
 - płyty GK np.NIDA Ogień Plus, typ DF-18, gr. 18mm - lub równoważne
 - profile C50, U50 -
 - w tym wełna do izolacji gr.10cm -

m2

2 (2.0+0.41)*2*5.0 m2 24.100
3 (0.28+0.51)*2*5.0 m2 7.900
4 (0.40+0.50)*2*1.5 m2 2.700
5 (0.28+0.51)*2*5.0 m2 7.900
7 (0.90+0.38)*2*4.50 m2 11.520
11 (0.46+0.42)*2*4.50 m2 7.920
12 (0.95+0.37)*2*4.50 m2 11.880
13 (0.50+0.30)*2*3.0 m2 4.800
14 (0.40+0.50)*2*1.5 m2 2.700
15 (0.68+0.30)*2*3.0 m2 5.880
16 (0.50+0.50)*2*3.0 m2 6.000
17 (0.69+0.28)*2*4.50 m2 8.730

RAZEM 102.030
63

d.1.4.2
KNNR-W 3 0311-
03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek
wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły
 - kratki wentylacyjne - anemostaty sufitowe -

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

64
d.1.4.2 kalk. własna

Kontrola kominiarska wszystkich kanałów istniejących i projektowanych. szt

42 szt 42.000
RAZEM 42.000

2 45330000-9 ROBOTY SANITARNE
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
65

d.2.1
KNNR 4 0403-05 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spa-

wanych na ścianach w budynkach
m

 rozprowadz. [18+12+2]*2+[3.5*3+1.0]*2*2 m 110.000
 

RAZEM 110.000
66

d.2.1
KNR 2-02 1513-
01

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm m

 rozprowadz. 110 m 110.000
 

RAZEM 110.000
67

d.2.1
KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

53+44+110 m 207.000
RAZEM 207.000

68
d.2.1

KNR 7-28 0203-
01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

8+4 otw. 12.000
RAZEM 12.000

69
d.2.1

KNR 7-28 0203-
02

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

4+4 otw. 8.000
9
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RAZEM 8.000

70
d.2.1

KNNR 8 0415-03
z.sz.3.5.1. 9907-
1  z.sz.3.5.2.
9907-2 

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.40-50 mm o połączeniach spawa-
nych - w  węzłach cieplnych - obiekty  nauki

szt.

Obmiar dodatkowy
2 m 2.000
 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
71

d.2.1
KNNR 4 0519-05 Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla

ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.2.1

KNNR 4 0519-06 Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla
ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
73

d.2.2
KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-

wych w gruntach suchych kat. I-II
m3

0.8*1.5*[14+1.0+1.0] m3 19.200
RAZEM 19.200

74
d.2.2

KNNR 4 1411-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm-podsypka wewn.
budynku

m3

19.2/0.8*0.4*0.1 m3 0.960
RAZEM 0.960

75
d.2.2

KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm- Obsypka wewn.
budynku

m3

19.2/0.8*0.4*0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440

76
d.2.2

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

19.2-0.96-1.44 m3 16.800
RAZEM 16.800

77
d.2.2

KNNR 1 0205-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.- wywóz ZBĘDNEJ ziemi z wykopu pod kanalizację

m3

0.96+1.44 m3 2.400
RAZEM 2.400

78
d.2.2

KNNR 4 0203-04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

podposadzkówka 12.5+1.0+0.5 m 14.000
RAZEM 14.000

79
d.2.2

KNNR 4 0203-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

podposadzkówka 1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

80
d.2.2

KNNR 4 0203-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

podposadzkówka 1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

81
d.2.2

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 250 mm m

3*0.4 m 1.200
RAZEM 1.200

2.3 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
82

d.2.3
KNNR 4 0112-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-

niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- BOR PLUS
m

23+5+10 m 38.000
RAZEM 38.000

83
d.2.3

KNNR 4 0130-03 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.2.3

KNR 7-28 0203-
02

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Tablica i WLZ

3.1.1 Demontaż
85

d.3.1.1
KNNR 9 202-5 Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10 kg szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

86
d.3.1.1

KNNR 9 301-3 Przewody układane pod tynkiem - demontaż przewodów wtynkowych, płaskich
lub kabelkowych okrągłych

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

10
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3.1.2 Montaż

87
d.3.1.2

KNNR 5 1207-15 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RS47 m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

88
d.3.1.2

KNNR 5 101-8 Rura winidurowa o średnicy do 47 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, pod-
łoże inne niż betonowe

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

89
d.3.1.2

KNNR 5 203-4 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 50 mm2, YLY
5x25

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

90
d.3.1.2

KNNR 5 1209-29 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia
do 1 cegły, średnica otworu 60 mm

otworów

3 otworów 3.00
RAZEM 3.00

91
d.3.1.2

KNNR 5 726-10 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

92
d.3.1.2

KNNR 5 405-8 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez przykręcenie do go-
towego podłoża. Rozdzielnia R

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

93
d.3.1.2

KNNR 5 1301-2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

94
d.3.1.2

KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

95
d.3.1.2

KNNR 5 1305-2 Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego próba

3 próba 3.00
RAZEM 3.00

96
d.3.1.2

KNP 1813 1301-
3 

Rozdzielnice niskiego napiecia Rozdzielnica pradu zmiennego lub stalego do 20
pol

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS OFERTOWY 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   : PRZEBUDOWA i ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU SZKOŁY 

 NA SALE SZKOLNE i WĘZEŁ SANITARNY 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek szkolno - administracyjny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, na działce nr 100/17.   
Zakres opracowania obejmuje przebudowę i adaptację poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny - inwestycja celu publicznego.
 
Charakterystyka obiektu budowlanego:
Poddasze budynku szkoły na czas obecny jest nieużytkowane. 
Na poddasze prowadzą trzy klatki schodowe: jedna główna umieszczona centralnie żelbetowa i dwie boczne drewniane.
Dach czterospadowy. 
Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo - kleszczowa, dach kryty dachówką. 
Doświetlenie dachu poprzez lukarny: cztery lukarny z dachem wielospadowym, osiem lukarn z dachem jednospadowym, i dwa "wole oka". 
Strop drewniany.
 
Powierzchnia zabudowy całego obiektu         965,96 m2,
Powierzchnia użytkowa całego obiektu      1328,00 m2,
Kubatura brutto całego obiektu                10236,00 m3,
 
Realizacja inwestycji:
Inwestycje podzielono na etapy realizacji.
Zrealizowano etap pierwszy w zakresie rozbiórek, izolacji stropu oraz ułożenia podłóg drewnianych.
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest etap drugi
Zakres etapu 2 inwestycji zawiera się w:
- przebudowa konstrukcji klatki schodowej,
- przebudowa konstrukcji dachu,
- montaż okien połaciowych w dachu istniejącym,
- przebudowa kominów wentylacyjnych,
- budowa pionów instalacyjnych.
 
Zakres etapów kolejnych określony zostanie w terminie późniejszym.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY BUDOWLANE 1 64

1.1 KL.SCHODOWA GŁÓWNA 1 12
1.1.1 Konstrukcja 1 8
1.1.2 Wykończeniówka 9 12

1.2 PIONY INSTALACYJNE 13 29
1.2.1 Obróbka pionów instalacyjnych 13 18
1.2.2 Hydranty 19 29

1.3 KONSTRUKCJA 30 51
1.3.1 Więźba dachowa 30 33
1.3.2 Wystawki - rozbiórka 34 38
1.3.3 Montaż okien i rob.towarzyszące 39 46
1.3.4 Uzupełnienie dachu 47 51

1.4 KOMINY 52 64
1.4.1 Przebudowa istniejących 52 57
1.4.2 Montaż nowych kanałów 58 64

2 ROBOTY SANITARNE 65 84
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 65 72
2.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 73 81
2.3 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 82 84

3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 85 96
3.1 Tablica i WLZ 85 96

3.1.1 Demontaż 85 86
3.1.2 Montaż 87 96

RB 3
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1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 KL.SCHODOWA GŁÓWNA
1.1.1 Konstrukcja

1
d.1.1.1

KNR 4-04
0406-06

Stemplowanie zagrożonych stropów szt. 6.000

2
d.1.1.1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
dla belek stalowych

gniazd. 2.000

3
d.1.1.1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek sta-
lowych I NP 200-260 mm

 - HEB 200 -

m 3.000

4
d.1.1.1

KNR 2-02
2004-05

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01
np.płyty NIDA Ogień Plus, typ DF-18, gr. 18mm - (EI30) - lub równoważne

m2 2.250

5
d.1.1.1

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały
 - analogia, demontaż, współ.do R=0,5 -

m 9.600

6
d.1.1.1

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy
 - analogia, demontaż, współ.do R=0,5 -

m 2.900

7
d.1.1.1

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 0.141

8
d.1.1.1

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2 m 5.300

1.1.2 Wykończeniówka
9

d.1.1.2
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 10.000

10
d.1.1.2

KNR 4-01
0712-12

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)

m2 10.000

11
d.1.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2 100.000

12
d.1.1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2 100.000

1.2 45343000-3 PIONY INSTALACYJNE
1.2.1 Obróbka pionów instalacyjnych

13
d.1.2.1

KNR 4-01
0339-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
 - w tym ostrożne nacięcie szlifierką kątową wzdłuż wyznaczonych linii -
 - dwa cięcia na jedną bruzdę -

m 18.000

14
d.1.2.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm

szt. 6.000

15
d.1.2.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości po-
nad 10 cm

szt. 6.000

16
d.1.2.1

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m 18.000

17
d.1.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2 18.000

18
d.1.2.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2 18.000

1.2.2 Hydranty
19

d.1.2.2
KNR 4-01
0339-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
 - w tym ostrożne nacięcie szlifierką kątową wzdłuż wyznaczonych linii -
 - dwa cięcia na jedną bruzdę -

m 9.000

20
d.1.2.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm

szt. 3.000

21
d.1.2.2

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
 - ostrożne wycięcie żądanego wymiaru szlifierką kątową -

m2 1.470

22
d.1.2.2

KNR 2-15
0120-02

Szafki hydrantowe wnękowe szt. 4.000

23
d.1.2.2

KNR-W 2-15
0138-03

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce szt. 4.000

24
d.1.2.2

KNR 4-02
0130-09

Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego
 - analogia, MONTAŻ węża hydrantowego, typ półsztywny 25/20 -
 - w tym materiał -

szt. 4.000

25
d.1.2.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości po-
nad 10 cm

szt. 3.000

26
d.1.2.2

KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m 9.000

27
d.1.2.2 wycena indy-

widualna

Obróbka osadzenia szafek hydrantowych szt 4.000

28
d.1.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2 9.000

29
d.1.2.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 - roboty na kl.schodowej współ.do R=1,50 -

m2 9.000

1.3 45260000-7 KONSTRUKCJA
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1.3.1 Więźba dachowa

30
d.1.3.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

 - montaż nowych kleszczy -
 - montaż na istniejącej więźbie -
 - współczynnik za utrudnienia do R=1,50 -

m3 2.559

31
d.1.3.1

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
 - uzupełnienie słupa -

m3

drew.
0.152

32
d.1.3.1

KNR 4-01
0412-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały
 - analogia, demontaż, współ.do R=0,5 -

m 56.000

33
d.1.3.1

KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm
 - analogia, naprawa węzła krokwi w kalenicy - 
 - w tym ściągnięcie krokwi w kalenicy - 
 - nabicie blach montażowych lub sklejki szer.15cm gr.10mm - 
 - gwoździowanie połączenia -
 - współ. do R=2,0 -

m 20.000

1.3.2 Wystawki - rozbiórka
34

d.1.3.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku
 - rozbiórka obróbek blacharskich i pokrycia z blachy na wystawkach -

m2 79.712

35
d.1.3.2

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2 38.528

36
d.1.3.2

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych szt. 8.000

37
d.1.3.2

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2 54.704

38
d.1.3.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
 - analogia, wstawienie krokwi uzupełniających -
 - krokwie 12x16 cm -
 - współ. do M=1,20 -

m 40.000

1.3.3 Montaż okien i rob.towarzyszące
39

d.1.3.3
KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2 77.427

40
d.1.3.3

KNR 4-01
0508-04

Oczyszczenie dachówek
 - odzyskanie i oczyszczenie dachówek z rozbiórki -

szt. 1257.749

41
d.1.3.3

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm
 - analogia, ostrożne wycięcie pod otwory okienne, współ.do R=1,50 - -

m2 38.063

42
d.1.3.3

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym
 - analogia, dodatek do robocizny - wycięcie otworów w dachu pod okna połaciowe -

miejsc. 73.000

43
d.1.3.3

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m 194.560

44
d.1.3.3

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej
 - okna połaciowe, drewniane o wym.66x98cm - 
 - pakiet szybowy energooszczędne U3, współ. Ug=1,1 W/m2K - 
 - ramka dystansowa ciepła -
 - okna zespolone 66 x (2 x 98 ) cm w układzie pionowym -
 - kołnierz zespolony systemowym B1/2 -
 - z nawietrznikiem automatycznym -

szt 34.000

45
d.1.3.3

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej
 - okna połaciowe, drewniane o wym.66x98cm - 
 - pakiet szybowy energooszczędne U3, współ. Ug=1,1 W/m2K - 
 - ramka dystansowa ciepła -
 - wraz z kołnierzem  systemowym  -
 - z nawietrznikiem automatycznym -

szt 3.000

46
d.1.3.3

KNNR-W 2
W1001-02

Włazy dachowe fabrycznie wykończone
 - jednokomorowy pakiet termoizolacyjny 4H-16-4T, Ug=1,1 W/m2K - 
 - w komplecie z kołnierzem systemowym -
 - z nawietrznikiem automatycznym -

m2 1.294

1.3.4 Uzupełnienie dachu
47

d.1.3.4
KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
 -  w tym kontrłaty -

m2 96.733

48
d.1.3.4

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnejukładanymi w połaci
dachu krokwiowego
 - uszczelnienie wełną gr 20 cm -
 - współ do R=2,0 -

m2 96.733

49
d.1.3.4

KNR 4-01
0414-09

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm
 - uzupełnienie łacenia -

m2 96.733

50
d.1.3.4

KNR 4-01
0502-02 z.sz.
2.3. 9909-01 

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w
koronkę - powierzchnia do 10 m2

m2 80.611

51
d.1.3.4 kalk. własna

Osadzenie stopni kominiarskich w istniejącym pokryciu szt 20.000

1.4 45331210-1 KOMINY
1.4.1 Przebudowa istniejących

52
d.1.4.1

KNR-W 5-08
0115-03

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym
 - analogia, ułożenie leżaków w stropie -
 - kanały wentylacyjne, systemowe PCV, o przekroju prostokątnym min.90x220cm - 
 - mocowanie na sztywno do konstrukcji stropu -
 - w zakresie montaż wraz z kształtkami i uchwytami -

m 41.600
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53

d.1.4.1 wycena indy-
widualna

Kształtki PCV, systemowe do leżaków wentylacyjnych
 - redukcja PCV rura/prostokąt   160 / (10x20) -

szt 36.000

54
d.1.4.1 wycena indy-

widualna

Kształtki PCV, systemowe do leżaków wentylacyjnych
 - kolana PCV 90, do rur prostokątnych 90x220cm.

szt 9.000

55
d.1.4.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod pionowe kanały kominowe
 - ruszt drewniany między belkami stropowymi dla oparcia rur kanałów wentylacyjnych -

szt 23.000

56
d.1.4.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
 - ostrożne wycięcie otworów pod wyczytski kominowe - 
 - wykucie w istniejących ścianach -

szt. 27.000

57
d.1.4.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
 - analogia, obsadzenie wyczystek kominowych na poziomie piętra -

szt. 27.000

1.4.2 Montaż nowych kanałów
58

d.1.4.2
KNNR 2 0505-
07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowa-
nej i cynkowej - rury spustowe okrągłe
 - analogia, kanały wentylacyjne z rur z blachy stalowej, ocynkowanej, wzmocnionej przetło-
czeniem, o średnicy 160mm, grubość ścianki 0,5mm -

m 132.000

59
d.1.4.2

KNNR 2 0505-
07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowa-
nej i cynkowej - rury spustowe okrągłe
 - analogia, kanały wentylacyjne z rur elastycznych typu ISODEC 152 - 
 - płaszcz zewnętrzny wykonany z jednej warstwy aluminium, oraz dwóch warstw poliestro-
wych. 
 - kanał wewnętrzny składa się z trzech warstw aluminiowych oraz dwóch poliestrowych. 
 - warstwę izolacji stanowi wełna szklana grubości 25 mm.
 - wkład stanowi przewód typ ALUDEC AA3.  

 lub równoważne.

m 98.400

60
d.1.4.2

KNR K-05
0210-01

Montaż kominka wentylacyjnego
 - roboty wykonywane na istniejącym pokryciu dachu -
 - analogia, montaż dachówek przejściowych na rurę fi=150, podstawa pod montaż turbo-
wentów -
 - w tym demontaż istniejących dachówek, dopasowanie i montaż nowych -

szt. 46.000

61
d.1.4.2 kalk. własna

Montaż obrotowych nasad kominowych (typu turbowent ).
 - nasady rurowe fi=150 -
 - z kołnierzem - 
 - otwieralne -
 - turbina aluminiowa -
 - dolot blacha chromoniklowa -
 - średnica turbiny 260 -
 - długość odcinka rury regulowana -
 - po jednej sztuce na komin -

szt 42.000

62
d.1.4.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
 - obudowa kanałów wentylacyjnych -
 - płyty GK np.NIDA Ogień Plus, typ DF-18, gr. 18mm - lub równoważne
 - profile C50, U50 -
 - w tym wełna do izolacji gr.10cm -

m2 102.030

63
d.1.4.2

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożni-
ków stalowych) w murze z cegły
 - kratki wentylacyjne - anemostaty sufitowe -

szt. 15.000

64
d.1.4.2 kalk. własna

Kontrola kominiarska wszystkich kanałów istniejących i projektowanych. szt 42.000

2 45330000-9 ROBOTY SANITARNE
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
65

d.2.1
KNNR 4 0403-
05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach

m 110.000

66
d.2.1

KNR 2-02
1513-01

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm m 110.000

67
d.2.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)

m 207.000

68
d.2.1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowa-
nych o grub. 1/2 ceg.

otw. 12.000

69
d.2.1

KNR 7-28
0203-02

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowa-
nych o grub. 1 ceg.

otw. 8.000

70
d.2.1

KNNR 8 0415-
03 z.sz.3.5.1.
9907-1
z.sz.3.5.2.
9907-2 

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.40-50 mm o połączeniach spawanych - w
węzłach cieplnych - obiekty  nauki

szt. 2.000

71
d.2.1

KNNR 4 0519-
05

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6
MPa o śr. nominalnej 40 mm

szt. 4.000

72
d.2.1

KNNR 4 0519-
06

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6
MPa o śr. nominalnej 50 mm

szt. 2.000

2.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
73

d.2.2
KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-II

m3 19.200
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74

d.2.2
KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm-podsypka wewn. budynku m3 0.960

75
d.2.2

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm- Obsypka wewn. budynku m3 1.440

76
d.2.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem war-
stwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3 16.800

77
d.2.2

KNNR 1 0205-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz
ZBĘDNEJ ziemi z wykopu pod kanalizację

m3 2.400

78
d.2.2

KNNR 4 0203-
04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

m 14.000

79
d.2.2

KNNR 4 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

m 1.000

80
d.2.2

KNNR 4 0203-
02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

m 1.000

81
d.2.2

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 250 mm m 1.200

2.3 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
82

d.2.3
KNNR 4 0112-
02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- BOR PLUS

m 38.000

83
d.2.3

KNNR 4 0130-
03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25
mm

szt. 1.000

84
d.2.3

KNR 7-28
0203-02

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowa-
nych o grub. 1 ceg.

otw. 2.000

3 45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Tablica i WLZ

3.1.1 Demontaż
85

d.3.1.1
KNNR 9 202-5 Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10 kg szt 1.00

86
d.3.1.1

KNNR 9 301-3 Przewody układane pod tynkiem - demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych

m 20.00

3.1.2 Montaż
87

d.3.1.2
KNNR 5 1207-
15 

Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RS47 m 20.00

88
d.3.1.2

KNNR 5 101-8 Rura winidurowa o średnicy do 47 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne
niż betonowe

m 20.00

89
d.3.1.2

KNNR 5 203-4 Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 50 mm2, YLY 5x25 m 20.00

90
d.3.1.2

KNNR 5 1209-
29 

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły,
średnica otworu 60 mm

otwo-
rów

3.00

91
d.3.1.2

KNNR 5 726-
10 

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2 na napięcie do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 2.00

92
d.3.1.2

KNNR 5 405-8 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez przykręcenie do gotowego
podłoża. Rozdzielnia R

szt 1.00

93
d.3.1.2

KNNR 5 1301-
2 

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach pomiar 1.00

94
d.3.1.2

KNNR 5 1305-
1 

Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego próba 1.00

95
d.3.1.2

KNNR 5 1305-
2 

Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego próba 3.00

96
d.3.1.2

KNP 1813
1301-3 

Rozdzielnice niskiego napiecia Rozdzielnica pradu zmiennego lub stalego do 20 pol szt 1.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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WO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.  Część ogólna. 
3.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Zamówieniu nadano nazwę: 
„Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu” 

3.2.  Adres inwestycji. 
Rogoziniec 115/2, 66 – 210 Zbąszynek, dz. nr 100/17. obręb ewid: Rogoziniec 

3.3.  Zamawiający. 
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu 

Rogoziniec 115/2 
66-210 Zbąszynek 

3.4.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej - ST. 
Specyfikacja Techniczna WO - „Wymagania Ogólne" - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji. 
3.5.  Zakres Specyfikacji Technicznej – ST. 

Warunki opisują sposób wykonywania robót związanych z przedmiotem inwestycji oraz zawierają wymagania dotyczące odbioru robót. Adresowane są do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego związanego z wykonywaniem przedmiotu tzn. inwestorów, inspektorów nadzoru, firm wykonawczych oraz 
projektantów. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.  

B-01.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty przygotowawcze 
B-02.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty ziemne 
B-03.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna beton 
B-04.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty murowe 
B-05.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty izolacyjne 
B-06.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty tynkowe 
B-07.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty malarskie 
B-08.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna stolarka 
B-09.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty pokrywcze 
B-010.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna konstrukcje drewniane 
B-011.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna okładziny z płyt GK 
B-012.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna roboty posadzkowe 
E-01.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna instalacje elektryczne 
E-02.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna inst.elektr – roboty ziemne 
E-03.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna inst.elektr – roboty wewnętrzne 
S-01.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna instalacje kanalizacji 
S-02.00.00 szczegółowa specyfikacja techniczna instal.wodociągowa, hydrantowa i cwu. 
S-03.00.00  szczegółowa specyfikacja techniczna instalacja centralnego ogrzewania 

Niezależnie od postanowień „Umowy na wykonanie robót" normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie 
Budowlanym, będą stosowane przez Wykonawcę zgodnie z prawodawstwem polskim.   

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego są podane odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
3.6.  Zakres i rodzaj robót budowlanych, 
W zakresie przedmiotowej inwestycji ujęto, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, roboty budowlane polegające w szczególności: 

• Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
• Roboty pokrywcze. 
• Roboty ciesielskie. 
• Roboty stolarskie. 
• Zabudowa wnętrza. 
• Elementy robót elektrycznych – wewnętrzne instalacje. 
• Elementy robót sanitarnych – instalacje wewnętrzne. 
• oraz inne roboty wykończeniowych. 

3.7.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe polegają na przygotowaniu terenu pod planowaną inwestycję, rozbiórkach i 

demontażu elementów istniejących obiektu, w zakresie podanym w dokumentacji projektowej. 
3.8.  Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy znajduje się na obszarze działki będącej we władaniu inwestora, który jest terenem zagospodarowanym i zabudowanym. W odległości do 
100 m, od obiektu, Zamawiający zapewnia dostęp do wszelkich niezbędnych sieci dla prowadzenia inwestycji. Obciążenia, z tytułu korzystania z sieci 
Zamawiającego, zostaną ustalone w przedmiotowej umowie. 
3.9.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiaru Robót oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacją Techniczną odpowiednio wg uznania. 
3.10.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska, w przypadku 
uzasadnionym, od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy, jeżeli takie występują, i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
takowych robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz dokona (lub 
zleci) naprawy na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
3.11.  Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem.  

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.           
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3.12.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez 
projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, póz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
3.13.  Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  
• 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 jest zobowiązany do: przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w 
czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
3.14.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111000-8 Roboty rozbiórkowe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45330000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

3.15.  Określenia podstawowe. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 

zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na bu-

dowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko-
nanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymaga-
nia w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o 
podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych 

punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby bu-

downictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolej-
ność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać ro-
boty budowlane. 
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Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (od-
biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzg-
lędniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa 
się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 
1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyz-
naczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane - 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót winien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności 
z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a 
także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
4.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.  
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń, konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

4.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji 

robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności. 
4.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić 
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub 
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
4.5.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, poprzedzone przez Wykonawcę 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 
5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku 
odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontaktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 
6.  Wymagania dotyczące środków transportowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów kon-
strukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
6.1.   Transport poziomy. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 
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(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
7.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.2.  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
8.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
8.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia 
jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną 
one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów 
potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  
8.2.  Pobieranie próbek. 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
8.3.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w Programie zapewnienia jakości. 
8.4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a 
Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
8.5.  Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót, 
dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
9.1.  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych 
robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik 
budowy. 
9.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
9.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
9.4.  Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w 
robotach.  Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
10.  Odbiór robót budowlanych. 
10.1.  Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
• odbiór częściowy,  
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
• odbiór końcowy,  
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
10.2.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ule-
gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego 
10.3.  Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

Odbioru poprawności wykonania, przewodów kominowych, dokona uprawniona jednostka kominiarska, na zlecenie Wykonawcy. 
Urządzenia techniczne zaopatrzone zostaną w dokumentację techniczno – ruchową, gwarancję użytkowania, a odbioru dokona uprawniona jednostka.  

10.4.  Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 

stan surowy zamknięty i in.).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące 

się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
10.5.  Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy, sporządzając Protokół odbioru 

robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i 
technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku-
mentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
10.6.  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy 
odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
10.7.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to 

powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
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5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych 

niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia 
do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  
10.8.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom instalacji, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11.  Rozliczenie robót. 
Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

• tymczasowe, 
• towarzyszące, 
• instalacyjne, 
• budowlane, 

objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót 

wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 
 

12.  Dokumenty odniesienia. 
12.1.  Dokumentacja projektowa. 
12.1.1.  Jednostka autorska. 

• Na podstawie projektu budowlanego: 
12.2.  Umowa na wykonanie robót. 

 
B-01.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

13.  Wstęp. 

13.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

13.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
13.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie 
rozbiórek występujących na obiekcie.  
13.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
13.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
14.  Materiały. 

• Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 
15.  Sprzęt. 

• Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
16.  Transport. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
17.  Wykonanie robót. 
17.1.  Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować/odłączyć istniejące zasilanie w energie elektryczną, instalacją teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

17.2.  Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
(1) Elementy prefabrykowane, żelbetowe, demontować ręcznie i złożyć w miejscu składowania. 
(2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
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(3) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania. 
(4) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
(5) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie, uzyskany gruz składować. 
(6) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
(7) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
(8) Wszystkie materiały uzyskane z rozbiórki, o ile nie zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, usunąć z terenu budowy - wywieźć. 

18.  Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 17.1. do 17.2. 

19.  Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozbiórki posadzek – [m2], 
- rozbiórka listew cokołowych – [mb], 
- wykucie bruzd – [mb], 
- przekucie w stropie – [m3], 
- wykucie otworów w ścianach – [m3], 
- wykucie ościeżnic – [szt], [m2], 
- odbicie tynków – [m2], 
- zeskrobanie farb i przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie – [m2], 
- rozbiórka pokrycia dachu [m2] 
- wywóz gruzu i elementów pochodzących z rozbiórki – [m3]. 

20.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

21.  Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 17 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 19. 

22.  Uwagi szczegółowe. 
• Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
• Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

 
B-02.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
23.  Wstęp 
23.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
23.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie jak wyżej. 
23.3.  Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

1) Wykopy. 
2) Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.  
3) Zasypki. 
4) Roboty towarzyszące przy opaskach. 
5) Transport gruntu. 

23.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
23.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
24.  Materiały. 
 Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 51 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładów piaskowych należy stosować piasek zwykły.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: 

- max. średnica ziaren d<60 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 – k > 5 m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 

25.  Sprzęt 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
26.  Transport 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
27.  Wykonanie robót. 
27.1.  Wykopy. 
27.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 
27.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być 
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wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

27.1.3.  Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
27.1.4.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) "Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
27.2.  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
27.2.1.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie niniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
27.2.2.  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie warstwami. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
27.3.  Zasypki. 
27.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
27.3.2.  Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
28.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 27. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 32.  
28.1.  Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

28.2.  Wykonanie podkładów i nasypów. 
Sprawdzeniu podlega:  

- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 

28.3.  Zasypki. 
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 

29.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3], 
- podkłady i nasypy – [m2], [m3], 
- zasypki – [m2], [m3], 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

30.  Odbiór robót 
 Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
31.  Podstawa płatności 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 
mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.  

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m2 lub m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

Zasypki - płaci się za m2 lub m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
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- dostarczenie materiałów 
-  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - płaci się za m3 wwiezionego lub wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

32.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

 
B-03.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BETON 
33.  Wstęp. 
33.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
33.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
33.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach 
konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1) Betony konstrukcyjne.  
2) Podbetony. 
3) Podłoża betonowe. 

33.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
33.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
34.  Materiały. 
34.1.  Składniki mieszanki betonowej.  
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
 marki „25" - do betonu klasy B7.5÷B20, 
 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. 
 Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z 
cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane 

• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu 

 Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
 Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
 Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego) składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem 
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• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

(2) Kruszywo,  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być 
niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i 
stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
34.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. 

• nasiąkliwość nie większa jak 4% 
• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

B-15 beton elementów konstrukcyjnych. 
B-10 dla podbetonów i podkładów. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

• Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 
34.3.  Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 
20%, 0/2 = 30% 
35.  Sprzęt. 
 Beton konstrukcyjny - dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 Beton – podbeton – dozowanie wagowo – objętościowe. Mieszanie składników może odbywać się w mieszarkach wolnospadowych. 
36.  Transport. 
36.1.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) Środki do transportu betonu 

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
• Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze 
otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
37.  Wykonanie robót. 
37.1.  Zalecenia ogólne. 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

37.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników mieszanek podbetonu dopuszcza się wagowo – objętościowe. 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej elem. Konstrukcyjnych, powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 2% - przy 

dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 

(2) Mieszanie składników 
• Mieszanie składników podbetonu dopuszcza się w betoniarkach wolnospadowych. 
• Mieszanie składników elem. Konstrukcyjnych powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego, teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać następujące zalecenia:  
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami 

o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 

zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 



 

  Strona 14 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta 

zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

• Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu, 

(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 
 W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

• badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

37.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 

odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
37.4.  Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu 
wody z, betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzi nach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 

24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-

63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
37.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której 

występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i 

wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm,  
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
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• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez 

dołków i porów. 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

37.6.  Wykonanie podbetonu. 
 Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być 
równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 
technicznego. 
38.  Kontrola jakości. 
 Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
39.  Obmiar robót. 
 Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 - wykonanej konstrukcji, wykonanego podbetonu, 
1 m2 – wykonanych podłoży betonowych, 

40.  Odbiór robót. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
41.  Podstawa płatności. 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 49.  
Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoża 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i 

marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 
 Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie 
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
42.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.  

 

B-04.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MUROWE 

43.  Wstęp. 
43.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
43.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. wyżej. 
43.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie filarów ceglanych, uzupełnień murów, 
ścianek działowych, robót murowych kominów oraz innych elementów murowych. 
43.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
43.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
44.  Materiały. 
44.1.  Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 3,3 ÷ 4,0 kg 
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 

6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/m K 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

44.2.  Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
• Wymiary jak poz. 84.1. 
• Masa 4,0 ÷ 4,5 kg. 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
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- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

44.3.  Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 84.2.  Przewiduje się możliwość użycia cegieł 

uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 
44.4.  Cegła dziurawka klasy 50 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 2,15 ÷ 2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania- brak uszkodzeń po badaniu. 

44.5.  Bloczki z betonu komórkowego.  
• Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
• Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  
• Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
• Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

44.6.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
44.7.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30 

Cement:                  ciasto wapienne: Ciasto wapienne Piasek 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 

Cement: Wapienne hydratyzowane: Piasek: 
1 1 6 
1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50. 
Cement: Ciasto wapienne: Piasek: 

1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

Cement: Wapienne hydratyzowane: Piasek: 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
45.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
46.  Transport. 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
47.  Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 

zazębione końcowe. 
d) Bloczki gazobetonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e) Zamurowania wykonywać zgodnie z licem ścian istniejących. 
f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

47.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 
47.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazę-
bione boczne. 

47.3.  Mury z cegły dziurawki. 
 Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów 
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oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
47.4.  Ściany warstwowe. 

• Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 87.1. i 87.2. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze 
stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i 

spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny 
wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

48.  Kontrola jakości. 
48.1.  Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

48.2.  Bloczki z betonu komórkowego. 
 Przy odbiorze materiału należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

48.3.  Zaprawy. 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
48.4.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

l.p. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 
Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 
 

 
6 

20 
 

2. Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 

20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

Do 100 cm       – szerokość 
                         - wysokość 
Ponad 100 cm – szerokość 
                         - wysokość 

 
+6-3 
+15-1 
+10-5 

+15-10 

 
+6-3 

+15-10 
+10-5 
+15-10 

49.  Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest – m, m2 i m3 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
50.  Odbiór robót. 

• Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

• Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
51.  Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 89. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

52.  Przepisy związane. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 
B-05.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 
53.  Wstęp. 
53.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
53.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
53.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
• Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
• Izolacje termiczne 

53.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
53.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
54.  Materiały. 
54.1.  Wymagania ogólne 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
54.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
54.2.1.  Papa asfaltowa izolacyjna. 
 Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
• wymiary papy w rolce 

- długość: 20 m ±0,20 m;  40 m ±0,40 m;  60 m ±0,60 m; 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. 
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm. 

54.2.2.  Lepik asfaltowy na gorąco. 
 Wymagania wg PN-B-24625:1998: 

- temperatura mięknienia - 60-80°C 
- temperatura zapłonu - 200°C 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 
18°C. 

54.2.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 Wymagania wg PN-B-24620:1998 
54.3.  Materiały do izolacji termicznych 
54.3.1.  Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia ścian zewnętrznych o gęstości min. 15 kg/m3, do izolacji podłoży, posadzek o gęstości min. 20 kg/m3. 
a) Wymagania 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. 
- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie. 
 Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
 Płyty styropianowe należy przechowywać w z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
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 Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
54.3.2.  Wełna mineralna. 
 W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą 
powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie silą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

55.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
56.  Transport. 
 Wg punktu wyżej niniejszej specyfikacji. 
57.  Wykonanie robót. 
57.1.  Izolacje przeciwwilgociowe. 
57.1.1.  Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

57.1.2.  Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

57.1.3.  Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej 
sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

57.2.  Izolacje termiczne. 
• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 
• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowe. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 
• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

58.  Kontrola jakości. 
58.1.  Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
59.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
60.  Odbiór robót. 
 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny 
stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowo. 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty wg B.15.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
61.  Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

62.  Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 

B-06.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKOWE 
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63.  Wstęp. 
63.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
63.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
63.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektu wg poniższego. 

- Tynki wewnętrzne 
- Tynki cementowo-wapienne 

63.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
63.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
64.  Materiały. 
64.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
64.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

• Piasek powinien  spełniać wymagania  obowiązującej   normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

64.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

64.4.  Zaprawa gipsowa. 
 Wg instrukcji producenta 
 
65.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
66.  Transport. 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
.Wykonanie robót. 
66.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W 

okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
66.2.  Przygotowanie podłoży 
66.2.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
66.3.  Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

• Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. 

• Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

66.4.  Wykonywanie suchych tynków 
 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew tub lat drewnianych, umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy 
zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
67.  Kontrola jakości. 
67.1.  Zaprawy. 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
68.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
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69.  Odbiór robót. 
69.1.  Odbiór podłoża 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 00.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
69.2.  Odbiór tynków. 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

69.3.  Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
70.  Podstawa płatności. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne - Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Suche tynki - Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy.  

71.  Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 
 

B-07.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 

72.  Wstęp. 
72.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
72.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
72.3.  Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu: 

• Malowanie konstrukcji stalowych  
• Malowanie tynków 

72.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
72.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
73.  Materiały. 
73.1.  Woda (PN-EN 1008:2004') 
 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
73.2.  Spoiwa bezwodne. 

• Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
• Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w 

lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

73.3.  Rozcieńczalniki 
 W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
73.4.  Farby budowlane gotowe. 
 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
73.4.1.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w 
normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
73.4.2.  Wyroby chlorokauczukowe 
 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
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wydajność -15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h. 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

73.4.3.  Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN -C -81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3, 
czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 

73.4.4.  Farby do zabezpieczeń ogniochronnych. 
Przeznaczenie: wykonywanie zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, słupy, rygle oraz elementów 

wystroju wnętrz płyt ściennych z drewna pełnego, sklejki i materiałów drewnopochodnych wewnątrz budynków 
dodatkowe dane: trudnozapalność, materiał nierozprzestrzeniający ognia (NRO)  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3080/2004 
Skuteczność ogniowa systemu ma zapewnić nałożenie na zabezpieczane elementy powłoki złożonej z warstw - w następującej kolejności: 
• farba podkładowa - niepalna, wodorozpuszczalna farba podkładowa, stosowana dla zwiększenia przyczepności właściwej warstwy pęczniejącej do podłoża. 
• farba pęczniejąca: - dyspersja wodna, tworzy warstwę pęczniejącą w czasie pożaru. 
• farba nawierzchniowa: - lakier nawierzchniowy na bazie rozpuszczalnika, chroniący warstwę pęczniejącą przed działaniem wilgoci zawartej w powietrzu oraz 
urazami mechanicznymi. 
73.4.5.  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.  
Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3, 
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 µm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w 
temperaturze min. +5°C.  

73.5.  Środki gruntujące. 
• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej, 
• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
• Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

74.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
75.  Transport. 
 Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w 
temperaturze min. +5°C, należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
76.  Wykonanie robót. 
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 
2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 "C.  W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

76.1.  Przygotowanie podłoży 
• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

• Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej.  

76.2.  Gruntowanie. 
• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
• Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

76.3.  Wykonywania powłok malarskich 
• Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy 

wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
• Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby w różnych odcieniach. 

77.  Kontrola jakości. 
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77.1.  Powierzchnia do malowania. 
 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
• sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni  przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
77.2.  Roboty malarskie. 

• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
• Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wy-
konane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
78.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
79.  Odbiór robót. 
 Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
79.1.  Odbiór podłoża 
 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w  punkcie wyżej niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
79.2.  Odbiór robót malarskich 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 

szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
80.  Podstawa płatności. 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
81.  Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
B-08.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 
82.  Wstęp. 
82.1.  Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej, 
stolarki drzwiowej p.poż. i stolarki okiennej.  
82.1.1.  Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem stolarki 
drzwiowej i okiennej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
82.1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i p.poż. W skład tych robót 
wchodzą:  

• montaż drzwi wewnętrznych laminowanych wraz z ościeżnicą metalową wraz z naświetlem,  
• montaż drzwi metalowych wraz z ościeżnicą metalową,  
• montaż drzwi p.poż EI 30 pełnych i z przeszkleniem,  
• montaż drzwi p.poż EI 60 pełnych,  
• montaż drzwi aluminiowych pełnych i przeszklonych, wewnętrznych i zewnętrznych wraz z naświetlem,  
• montaż stolarki okiennej  
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82.1.3.  Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów 
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 
użytkowaniem.  
Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 
ościeży.  
Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką  
82.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
83.  Materiały.  
83.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji.  
83.2.  Stolarka drzwiowa.  
Skrzydła płaskie okleinowane (CPL), pełne, w kolorze. Skrzydła wewnętrzne, metalowe, lakierowane, pełne, w kolorze. Drzwi wzmocnione: wypełnienie skrzydła z 
płyty wiórowej otworowanej z wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i góra skrzydła okleinowana jest taśmą obrzeżynową w 
kolorze skrzydła, 3 szt zawiasów wzmocnionych z pełną regulacją, zamek dwusprężynowy,  
Ościeżnice metalowe regulowane i kątowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej (gr.1,5mm dla regulowanych i 1,2mm dla kątowych), trzy zawiasy, 
uszczelka obwiedniowa, możliwość kotwienia do muru i ścianek karton-gips,  
Naświetla z szybą zespoloną,  
Drzwi metalowe z wypełnieniem wełną mineralną: konstrukcja zamknięta, płaszczowa z blachy nierdzewnej, skrzydło wykonane w wersji przylgowej, malowane, z 3 
zawiasami wzmocnionymi z pełną regulacją, zamek dwusprężynowy. (w pomieszczeniach WC skrzydło z z kratką wentylac, samozamykaczem).  
Proponuje się zastosowanie drzwi p. poż firmy MERCOR (drzwi MCR-PROFILE ISO) w kolorze RAL szary – lub tożsame. 
Drzwi p.poż. EI 30 pełne i przeszklone, drzwi p.poż EI 60: profile z blachy cynk, zamknięte, dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne, 
(wypełnienie – wełna mineralna przy drzwiach pełnych) uszczelki przymykowe, samozamykacz,  
Drzwi ozn. jako D w zestawieniu stolarki (np. MERCOR) wyposażone czujniki dymu – 4szt, trzymacze, przyciski ROP, okablowanie, centralkę.  
Ościeżnice: profil stalowy zamknięty, uszczelka przymykowa(w ościeżnicy EI 60 naklejana uszczelka pęczniejąca),  
Drzwi aluminiowe przeszklone – wewnętrzne z naświetlem i zewnętrzne oraz zestaw drzwi aluminiowych, profile tłoczone aluminiowe trzykomorowe z przegrodą 
termiczną z podwójną uszczelką przylgową. Podstawowe wymiary profili: rama stała: seria płaska 60mm grubości, skrzydło drzwiowe: 60mm,  
83.3.  Okucia drzwiowe.  

• zawiasy wzmocnione z pełną regulacją,  
• zamek dwusprężynowy,  
• klamki z szyldem,  
• samozamykacze – szynowe,  
• trzymacze elektromagnetyczne podłogowe lub ścienne dla drzwi p.poż.  
• sterowanie otwierania i zamykania drzwi p. poż  

83.4.  Stolarka okienna  
Okna systemów AVANTGARDE  

83.4.1.  Kształtowniki  
należy stosować kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), białe. klasy B wg PN-EN 12608:2004. Minimalne grubości ścianek zewnętrznych 
kształtowników powinny wynosić: 2,5 mm – w przypadku ścianek widocznych i 2,0 mm - w przypadku ścianek niewidocznych. Kształtowniki systemów 
AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 powinny spełniać wymagania określone w Rekomendacji Technicznej RT ITB-1024/2005. Kształtowniki metalowe. W 
celu zapewnienia sztywności ram okien oraz zwiększenia wytrzymałości zamocowania okuć należy stosować kształtowniki stalowe o przekroju dopasowanym do 
komór kształtowników tworzywowych i grubości ścianek wynikającej z obliczeń statycznych. Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozja 
powlokła cynkowa co najmniej 275 g/m2.  
83.4.2.  Szyby.  

Okna systemów szklone są szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartości współczynnika przenikania ociepla w środkowej części szyby 
zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) wynoszącej Uos = 1,1 W/(m2.K).Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997.  
83.4.3.  Uszczelki.  
Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej oraz do uszczelniania przylg (zewnętrznej i wewnętrznej) na obwodzie styku skrzydła z ościeżnica 
(słupkiem, siemieniem), jak również uszczelki płaskie, stosowane w miejscach gdzie wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny być wykonane z kauczuku etylenowo - 
propylenowego EPDM spełniającego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.  
83.4.4.  Listwy przyszybowe.  
Do mocowania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi balkonowych od strony wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe z 
nieplastyfikowanego PVC spełniające wymagania p. 3.1.1, z uszczelka wspólwytlaczana, dobierane w zależności od grubości szyb.  
83.4.5.  Okucia.  
Należy stosować kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.  
83.4.6.  Konstrukcja okien. 
Okna z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC są konstrukcjami jednoramowymi, dwupłaszczyznowymi, Wykonanie Złącza konstrukcyjne powinny spełniać 
następujące wymagania: Kształtowniki ościeżnic i skrzydeł przycięte pod katem 45° powinny być połączone w narożach metoda zgrzewania, połączenia ślemion z 
elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków z elementami ościeżnicy w oknach dwu- i trójdzielnych oraz szczebliny z kształtownikami pionowymi w 
ramie skrzydła drzwi balkonowych powinny być wykonane z zastosowaniem łączników mechanicznych, Sztywność ram ościeżnic, skrzydeł, słupków, ślemion i 
szczeblin powinna być zapewniona przez stalowe kształtowniki wzmacniające umieszczone na całym obwodzie ram, niezależnie od ich wymiarów; kształtowniki 
stalowe dobrane stosownie do wymiaru kształtowników tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny być z nimi łączone za pomocna wkrętów 
samogwintujących. 
83.4.7.  Okna drewniane. 
Okna drewniane - okna połaciowe, do montażu między krokwiami, montaż po dwa okna w pionie - jedno nad drugim.  
Szpalet - dolna prostopadle, a górna równolegle do podłogi.  
Okna obrotowe drewniane, dwukrotnie lakierowane lakierem akrylowym w kolorze naturalnym, z nawiewnikiem automatycznym, zestaw szybowy jednokomorowy, 
energooszczędny Ug=1,1W/m2K, 32 dB. Montować jako okno zespolone - kołnierz do łączenia okien pionowy. 
Okna obrotowe drewniane do pomieszczeń wilgotnych trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym w kolorze białym, z nawiewnikiem automatycznym, zestaw 
szybowy jednokomorowy, energooszczędny Ug=1,1W/m2K, 32 dB.  
 Okno wyłazowe termoizolacyjne połączenie okna dachowego i wyłazu, Ug=1,1W/m2K.  
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83.4.8.  Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzające.  
W dolnych poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł oraz w ślemionach powinny być wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej o kształcie fasolki o 
wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. W jednym elemencie powinny być wykonane co najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odległość tych otworów od 
naroży wewnętrznych powinna wynosić min. 5~ mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien być większy niż 600 mm. Do odpowietrzenia wrębu szybowego należy 
wykonywać dodatkowo w górnych poziomych elementach po minimum dwa otwory o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. Odległość otworów 
odpowietrzających od naroży wewnętrznych powinna wynosić 50 mm.  
83.4.9.  Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.  
W celu uzyskania przez okna otwierane współczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 ~ 1,0 m3/(m.h.daPa2f3), należy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach 
przylgowych zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonanie szczelin infiltracyjnych w przylgach zewnętrznej i wewnętrznej polega na zastąpieniu uszczelek przylgowych 
A-601 uszczelka plaska A-602. Długość szczelin w każdej przyldze (zewnętrznej i wewnętrznej) powinna być jednakowa i powinna wynosić 4 % całkowitej długości 
zewnętrznych szczelin przylgowych rozszczelnianego wyrobu. Szczeliny należy rozmieszczać w górnych poziomych przylgach labiryntowo. Jedna szczelina o 
długości jw. w przyldze zewnętrznej w osi każdego rozszczelnianego skrzydła i po dwie szczeliny o sumarycznej długości jw. w przyldze wewnętrznej każdego 
rozszczelnianego skrzydła w odległości 5 cm od naroży.  
84.  Sprzęt.  
84.1.  Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.  
84.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.  
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i 
okuć. poziomica, pion, przymiar, poziomica, młotki ręczne, wiertarki, wkrętaki, kliny, ściągi.  
85.  Transport.  
85.1.  Ogóle wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  
85.2.  Transport materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu 
stolarki należy stosować samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed 
transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające 
na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. 
Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  
 nazwę i adres producenta,  
 oznaczenie ( nazwę handlową),  
 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
86.  Wykonanie robót. 
86.1.  Zasady ogólne wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.  
Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego.  
Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki.  
86.2.  Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy 
skrzydłem, a ościeżnicą).  
86.3.  Stolarka drzwiowa.  
86.3.1.  Drzwi wewnątrzlokalowe, okleinowane i stalowe.  
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy 
osadzić w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną 
przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć 
klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek 
ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać 
się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie.  
86.3.2.  Drzwi przeciwpożarowe klasa odporności ogniowej: EI 30, EI 60.  
Konstrukcję drzwi i ścianek przeszklonych stanowią profile zamknięte, dwukomorowe z blachy ocynkowanej z przekładką z płyty ogniochronnej, malowane 
proszkowo. Przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona szkłem ognioodpornym. Skrzydła drzwiowe p.poż pełne ze standardowym przeszkleniem wykonane z dwóch 
tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 0,8 mm. Wypełnienie stanowi wełna mineralna. Przeszklenia – szkłem ognioodpornym (szkło zespolone). 
Skrzydła drzwiowe zawieszone są standardowo w ościeżnicy profilowej na dwóch zawiasach stalowych spawanych. W ościeżnicy oraz w skrzydle drzwiowym w 
specjalnych rowkach profilowych umieszcza się uszczelki przymykowe. Drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy, z 
czołem ze stali nierdzewnej, wkładkę patentową, kołek antywyważeniowy, komplet klamek z szyldem, samozamykacz. Montaż wykonać ściśle według instrukcji 
producenta drzwi.  
86.3.3.  Stolarka aluminiowa.  
System składa się z profili aluminiowych, oryginalnych złączy i uszczelki. Szyby mocuje się za pomocą listwy przyszybowej. Szczelność zapewnia uszczelka 
przylgowa. Montaż wykonać ściśle wg instrukcji producenta.  
87.  Kontrola jakości robót.  
87.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:  
sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane środki BHP, sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn 
służących do prac wykonawczych.  
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować: 
 kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki,  
 kontrolę między operacyjną,  
 kontrolę końcową.  
87.1.1.  Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki.  
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być 
zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach.  
87.1.2.  Kontrola między operacyjna.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
montażu ościeżnic,  
montażu skrzydeł drzwiowych,  
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 montażu okuć i osprzętu.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
87.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE).  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:  
1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i uwzględniać wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu 
formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
88.  Obmiar robót.  
88.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1 
88.2.  Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  
89.  Odbiór robót i podstawy płatności. 
89.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie 
wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 
dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją.  
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:  
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości kotew,  
dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.  
89.1.1.  Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
89.1.2.  Odbiór techniczny robót.  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujący zakres prac:  
 otwory na drzwi,  
roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,  
 uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  
 urządzeń sterujących.  
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie.  
89.2.  Podstawa płatności.  
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 11. 
89.2.1.  Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
 przygotowanie ościeży,  
 osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  
 montaż urządzeń sterujących (przy drzwiach p.poż i automatycznie otwieranych),  
 montaż okuć i zamków,  
 dopasowanie i wyregulowanie,  
 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  
likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

90.  Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót. 
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
 PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
 PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.  
 PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
 

B-09.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POKRYWCZE 

91.  Wstęp. 
91.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
91.2.  Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 
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91.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:  

Pokrycie dachu.  
Obróbki blacharskie  
Rynny i rury spustowe. 

91.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
91.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
92.  Materiały. 
92.1.  Wymagania ogólne 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
92.2.  Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania 
wg PN-B-27617/A1:1997 2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport patrz niżej. 
92.3.  Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa. 
 Np wg Świadectwa ITB nr 974/93. 
92.4.  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco.  
 Wymagania wg PN-B-24625:1998 
92.5.  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
92.6.  Blacha stalowa ocynkowana biała. 
 Wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
92.7.  Blacha cynkowa grubości 0.6 mm 
92.8.  Dachówka blaszana. 
 Jeżeli wymagana - Profilowane arkusze blachy stalowej u grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku 
kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
92.9.  Dachówka ceramiczna 
 Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 
92.10.  Łączniki. 
 Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
93.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
94.  Transport. 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. 
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80 cm. 

95.  Wykonanie robót. 
95.1.  Izolacje papowe. 

• W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 
400/1200. 

• Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić 
wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, 

• Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

• Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
• Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych 

warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
95.2.  Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.  
 Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50 mm, 
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji 

95.3.  Krycie dachówką ceramiczną. 
a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C, 
b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał 

dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; 
dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 
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d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony 
poddasza lub bezpośrednio do łat, 

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
95.4.  Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach, 
95.5.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,  

95.6.  Rury spustowe - z blachy jw. 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, 

96.  Kontrola jakości. 
96.1.  Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

97.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót rynny i rury  - mb wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

98.  Odbiór robót. 
98.1.  Odbiór podłoża. 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 

podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
98.2.  Odbiór robót pokrywczych. 
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 
robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża (deskowania i łat) 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, 
a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
98.2.1.  Odbiór pokrycia z papy 

• sprawdzenie przybicia papy do deskowania 
• sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek 

papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
• sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 

dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
98.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
99.  Podstawa płatności. 
Pokrycie z papy. - Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Obróbki blacharskie - Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe - Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
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- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

100.  Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Azl:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

 
B-010.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
101.  Wstęp. 
101.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 
101.2.  Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ww.. 
101.3.  Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych 
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: Demontaż oraz wykonanie i montaż elementów więźby dachowej. 
101.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
101.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
102.  Materiały 
102.1.  Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować 
zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla 
robót wymienionych w pozycjach stosuje się drewno klasy C30, według następujących norm państwowych: 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B~03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

102.1.1.  Wartości charakterystyczne właściwości mechanicznych drewna iglastego. 
Rodzaje właściwości Oznaczenia Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotności 12% 

  C 24 C 30 C 35 C 40 
Wytrzymałość, w N/mm2 (MPa) 

Zginanie fm,k 24 30 35 40 
Rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,k 14 18 21 24 
Rozciąganie w poprzek włókien ft,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ściskanie wzdłuż włókien fc,0,k 21 23 25 26 
Ściskanie w poprzek włókien fc,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3 
Ścinanie fv,k 2,5 3,0 3,4 3,8 

Sprężystość, w kN/mm2 (GPa) 
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0,mean 11 12 13 14 
5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien E0,05 7,4 8,0 8,7 9,4 
Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47 
Średni moduł odkształcenia postaciowego Gmean 0,69 0,75 0,81 0,88 

Gęstość, w kg/m3 
Wartość charakterystyczna ρk 350 380 400 420 
Wartość średnia ρmean 420 460 480 500 

Odpowiadająca klasyfikacja według PN-82/D-94021 

Dla grubości tarcicy, w mm 
≥ 38 – MKG, KG MKS, KS MKW, KW 
< 38 KG MKG, KS MKS, KW – 

Uwaga: Dla innych gatunków krajowego drewna iglastego wartości charakterystyczne ustala się mnożąc wartości z tablicy przez współczynniki: dla drewna 
modrzewiowego 1,2; dla drewna jodłowego 0,8. 
102.1.2.  Wartości charakterystyczne właściwości mechanicznych sklejki bukowej produkcji krajowej 

Rodzaje właściwości Oznaczenia 

Liczba fornirów (warstw) 

≤ 7 9 11 13 15 

Grubość sklejki, w mm 

8–10 12 15 18 ≥ 20 

Wytrzymałość, w N/mm2 (Mpa) 

Zginanie prostopadłe do płaszczyzny płyty fm,90,k 
68 61 52 46 41 

11 18 28 34 39 

Zginanie w płaszczyźnie płyty fm,k 
27 27 27 27 27 

18 18 18 18 18 

Rozciąganie w płaszczyźnie płyty ft,k 
45 54 45 45 36 

30 24 30 36 39 

Ściskanie w płaszczyźnie płyty fc,k 26 31 26 26 21 
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17 14 17 21 22 

Ściskanie prostopadłe do płaszczyzny płyty fc,90,k 
10 10 10 10 10 

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Ścinanie w płaszczyźnie płyty fv,k 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ścinanie prostopadłe do płaszczyzny płyty fv,90,k 
9 9 9 9 9 

9 9 9 9 9 

Sprężystość, w kN/mm2 (GPa) 

Średni moduł sprężystości przy zginaniu prostopadłym 
do płaszczyzny płyty 

Em,90,mean 
7 7 7 7 7 

3 3 3 3 3 

Średni moduł sprężystości przy zginaniu w 
płaszczyźnie płyty 

Em,0,mean 
9,6 8,7 7,4 6,6 5,9 

0,65 1,5 2,85 3,5 4 

Średni moduł sprężystości przy rozciąganiu w 
płaszczyźnie płyty 

Et,0,mean 
5,5 6,6 5,5 5,5 4,4 

2,7 3 3,65 4,4 4,7 

Średni moduł sprężystości przy ściskaniu w 
płaszczyźnie płyty 

Ec,0,mean 
5,5 6,6 5,5 5,5 4,4 

2,7 3 3,65 4,4 4,7 

Średni moduł odkształcenia postaciowego przy 
zginaniu w płaszczyźnie płyty 

Gm,0,mean 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Średni moduł odkształcenia postaciowego przy 
zginaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty 

Gm,90,mean 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Wartość charakterystyczna gęstości, kg/m3 ρg,k 480 

UWAGA: Wartości górne dotyczą kierunku wzdłuż włókien fornirów zewnętrznych, dolne – w poprzek włókien fornirów zewnętrznych. 

 
102.1.3.  Wartości charakterystyczne właściwości mechanicznych płyt wiórowych płaskoprasowanych suchotrwałych i wodoodpornych 

Rodzaje właściwości Oznaczenia 
Płyty o grubości, w mm 

6–13 14–20 21–25 26–32 33–40 > 40 

Wytrzymałość, w N/mm2 (MPa) 

Zginanie prostopadłe do płaszczyzny płyty fm,90,k 20,0 18,0 15,0 – – – 

Zginanie w płaszczyźnie płyty fm,k 
14,2 12,5 10,8 9,2 7,5 5,8 

15,0 13,3 11,7 10,0 8,3 7,5 

Rozciąganie w płaszczyźnie płyty ft,k 
8,9 7,9 6,9 6,1 5,0 4,4 

9,4 8,5 7,4 6,6 5,6 5,6 

Ściskanie w płaszczyźnie płyty fc,k 
12,0 11,1 9,6 9,0 7,6 6,1 

12,7 11,8 10,3 9,8 8,5 7,8 

Ściskanie prostopadłe do płaszczyzny płyty fc,90,k 10,0 10,0 10,0 – – – 

Ścinanie w płaszczyźnie płyty fv,k 
1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 

Ścinanie prostopadłe do płaszczyzny płyty fv,90,k 
6,6 6,1 5,5 4,8 4,4 4,2 

7,0 6,5 5,9 5,2 4,8 4,4 

Sprężystość, w kN/mm2 (GPa) 

Średni moduł sprężystości przy zginaniu prostopadłym 
do płaszczyzny płyty 

Em,90,mean 
3,2 2,9 2,7 2,4 2,1 1,8 

3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1 

Średni moduł sprężystości przy zginaniu w 
płaszczyźnie płyty 

Em,0,mean 2,2 1,9 1,6 – – – 

Średni moduł sprężystości przy rozciąganiu w 
płaszczyźnie płyty 

Et,0,mean 
1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 

2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 

Średni moduł sprężystości przy ściskaniu w 
płaszczyźnie płyty 

Ec,0,mean 
1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 

2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 

Średni moduł odkształcenia postaciowego przy 
zginaniu w płaszczyźnie płyty 

Gm,0,mean 
0,86 0,83 0,77 0,68 0,60 0,55 

0,96 0,93 0,86 0,75 0,69 0,66 

Średni moduł odkształcenia postaciowego przy Gm,90,mean 0,20 0,20 0,20 – – – 
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zginaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty 

Gęstość, w kg/m3 

Wartość charakterystyczna ρk 650 600 550 500 500 500 

UWAGA: Wartości górne dotyczą własności płyt suchotrwałych, dolne – płyt wodoodpornych. 

102.1.4.  Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady 

 
C30 

 
C24 

 
Sęki w strefie marginalnej 
 

do 1/4 
 

1/4 do 1/2 
 Sęki na całym przekroju 

 
do 1/4 

 
1/4 do 1/3 

 Skręt włókien 
 

do 7% 
 

do 10% 
 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie  
b) czołowe 
 

 
1/3 
1/1 

 

 
1/2  
1/1 

 

Zgnilizna                                                                                   niedopuszczalna 
 Chodniki owadzie                                                                      niedopuszczalne 
 Szerokość słojów 
 

4mm 
 

6 mm 
 

Oblina 
 

dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

 
 
INNE 
Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 
30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 

b) boków 
10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna       4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek 
Nieprostopadłość niedopuszczalna 
102.1.5.  Wilgotność drewna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

102.1.6.  Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
 a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:       do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilość; 
- w szerokości:   do +3 mm lub do - 1 mm 
- w grubości:      do +1 mm lub do - 1 mm 

 b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
 c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla lat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm  i - 1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm  i - 1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości:+2 mm  i - 1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm  i - 1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i  -2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i  -2 mm. 
102.2.  Łączniki 
102.2.1.  Gwoździe 
 Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
102.2.2.  Śruby 
 Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002;  Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
102.2.3.  Nakrętki: 
Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
102.2.4.  Podkładki pod śruby. 
Należy stosować:   Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
102.2.5.  Wkręty do drewna. 
Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

102.2.6.  Środki ochrony drewna 
 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 
stosow. decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

102.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
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• Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy 
powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

• Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

102.4.  Badania na budowie 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone 
do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
103.  Sprzęt 

• Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 
• Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

104.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
105.  Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
106.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 37. Roboty podlegają odbiorowi. 
107.  Obmiar robót 

Dla elementów drewnianych – m2 użytych elementów o grubości zgodnie z proj. budowlanym. 
108.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
109.  Podstawa płatności 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie powyżej. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
110.  Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia, Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D -94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 
B-011.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OKŁADZINY Z PŁYT GK. 
111.  Wstęp. 
111.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ścianek działowych i okładzin z płyt 
gipsowo – kartonowych.. 
111.2.  Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ww. 
111.3.  Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, ścianek 
działowych oraz innych za pomocą płyt GK.. W zakres tych robót wchodzą:  

Wykonanie ścianek działowych 
Obudowa poddasza płytami GK. 
Obudowa elementów drewnianych płytami GK 

111.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
111.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
111.6.  Lekkie przegrody budowlane – ścianki działowe z GK : 

• wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, z obustronnym pokryciem, z wypełnieniem wewnętrznej przestrzeni 
wełną mineralną, 

• wykonanie wzmocnienia ścianek gipsowo-kartonowych poprzez dodatkowe słupki wzmacniające przy otworach drzwiowych,  
• wykonanie wzmocnienia profili stalowych w ściankach gipsowo-kartonowych stelaża pod zamontowanie umywalek,  
• dostarczenie i osadzenie drzwiczek rewizyjnych, zamykanych na zamek magnetyczny,  
• wykonanie sufitów podwieszanych, na konstrukcji wieszakowej stalowej,  
• obudowa elementów więźby dachowej płytami odpowiedniej odporności pożarowej 

112.  MATERIAŁY 
Stosować materiały wg Dokumentacji Projektowej 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku 
norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.  
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw 
dopuszczenia nie powinny być wbudowane.  Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy czym materiały 
importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż 
określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, 
elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi 
wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Materiały używane 
do wykonania ścianek działowych to elementy rusztu ścian /konstrukcja/ typu C i U, płyty gipsowe, wełna mineralna jako materiał izolacji akustycznej, elementy do 
mocowania ścian i płyt gipsowych typu blachowkręty do mocowania płyt gipsowych, kołki rozporowe do mocowania konstrukcji, taśmy do łączenia płyt gipsowych, 
gips szpachlowy, elementy do stropów podwieszanych typu belki nośne, wieszaki, i inne materiały pomocnicze niezbędne do wykonania tych robót 
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112.1.  Konstrukcja ścianek działowych 
Całość elementów ścianek działowych i obudów i innych realizować w oparciu o instrukcję producenta przyjętego systemu realizacji. 
112.2.  Okładzina ścian z płyt GK 
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków 
drzwiowych Rozstaw blachowkrętów 25 cm W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać na mijankę.  
112.3.  Konstrukcja sufitów podwieszanych 
Sufity podwieszane mocowane są do stropu za pomocą drutu z oczkiem lub w sposób sztywny do stropu. Rozstawy zamocowań do stropu zależne są od ciężaru 
powierzchniowego maks. 900 mm. Profile nośne połączyć z wieszakami i wyregulować do płaszczyzny na odpowiedniej wysokości podwieszenia. 
113.  SPRZĘT 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych 
robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości 
techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  
114.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub 
zmianę właściwości technicznych. Płyty GK oraz płyty stropowe podwieszane powinny być zabezpieczone w trakcie transportu przed działaniem zewnętrznych 
warunków atmosferycznych a w szczególności zabezpieczone przed działaniem wilgoci. 
115.  WYKONANIE ROBÓT 
115.1.  Wymagania ogólne  
Stropy podwieszane wykonać wg technologii producenta. Ścianki działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym wg technologii producenta. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  
. Umową  
. Projektem organizacji robót  
. Harmonogramem  
. Projektem Wykonawczym - architektura  
. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  
. Obowiązującymi przepisami prawa.  
115.2.  Rozpoczęcie robót  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót konstrukcyjno budowlanych. 
115.3.  Montaż konstrukcji 

Konstrukcję należy montować zgodnie z PN oraz z wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu.  
115.4.  Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcjami podawanymi 
przez producenta danego systemu oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
116.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne kontroli  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - montażowych.  
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać:  
a) zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, 
oględzin zewnętrznych,  
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i 
szczegółowych specyfikacji technicznych,  

- kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, zabudów oraz podwieszeń stropów 
- kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na łączeniach płyt 
- zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza 
się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.  
Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru.  
Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

- Dokumentacją Projektową  
- Specyfikacją Techniczną  
- Polskimi lub branżowymi normami  
- Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta 

Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

- dokumenty odbiorów częściowych  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
- rozliczenie ilościowe materiałów  
- certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  
- projekt powykonawczy  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

Projektowej  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek  
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
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117.  OBMIAR ROBÓT 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania słupów żelbetowych, uzupełnień stropów, belek nadprożowych oraz 
podwalin zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania 
117.1.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m2 
118.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punktach powyżej. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
119.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
119.1.  Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać wg załączonego przedmiaru robót/ załączony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia 
właściwej wyceny jest przedstawiona dokumentacja projektowa. 

W cenie jednostkowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z przedmiaru i dokumentacji projektowej oraz wszystkie roboty i materiały 
pomocnicze. 
120.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków w   pomieszczeniach. 
PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 
 

B-012.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POSADZKOWE 

121.  Wstęp. 
121.1.  Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 
121.2.  Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ww. 
121.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
• Podłogi z płyt OSB 
• Posadzki właściwe. 
• Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej 
• Posadzka z wykładzin PCV, klejona z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiałów, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i wykładzin, 

zapastowaniem i wyfroterowaniem.  
• Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i listew. 

121.4.  Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
121.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
122.  Materiały. 
122.1.  Wyroby podłogowe – PCW. 
Wykładziny PCV do zastosowania - wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową, pod którą znajduje się folia drukowana z naniesionym barwnym wzorem i 
warstwa spodnia. Bardzo odporna na ścieranie dzięki warstwie użytkowej o grubości 1,2 mm wykonanej z czystego PCW.  
Wykładzina posiada atrakcyjne wykończenie powierzchni moletem typu Kornik i jest zabezpieczona powierzchniowo warstwą ochronną poliuretanu PU w trakcie 
procesu produkcyjnego. Wyrób zgodny jest z normą PN-EN 649, klasa użytkowa 34/43, grupa ścieralności T. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej o bardzo dużej intensywności ruchu i w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi np.: w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, 
szkołach, przedszkolach, hotelach, placówkach handlowych, dworcach, itp. oraz w pomieszczeniach przemysłu lekkiego. Uwarstwienie:  

• Warstwa użytkowa 1,2 mm   
• Warstwa zadrukowana 0,10 mm  
• Warstwa spodnia 1,2 mm   
• Grubość całkowita 2,5 mm 

123.  Sprzęt. 
 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
124.  Transport. 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
125.  Wykonanie robót. 
125.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z gotowych mas wyrównujących, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni do uzyskania odpowiedniej tekstury.  Wymagania podstawowe: 
• Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy, styropianu gr 0,5 cm lub taśmy polietylenowej. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 



 

  Strona 35 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 

spryskiwanie powierzchni wodą. 
125.2.  Wykonywanie posadzki PCW. 
 Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoży: 
• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą. 
• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 

t r a kcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
• Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
• Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona 

na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 
• Arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
• Arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. 
• Należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami. 
• Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. 
• Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż l mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
• Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach 

wklęsłych i wypukłych. 
126.  Kontrola jakości. 

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania 
podkładu, posadzki, dylatacji. 

127.  Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
128.  Odbiór robót. 
 Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

• Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
• Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

129.  Podstawa płatności. 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
130.  Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002   Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
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E-01.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
131.  Wstęp 
131.1.  Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
131.2.  Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej 
131.3.  Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w  mniejszej  Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z 
dokumentacja projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują: 
131.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
131.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru. 
132.  Materiały 

Materiały do wykonania w/w robot elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiałów 
przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli 
jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania 
materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, 
o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 
z dowodami dostawy. Rozdzielnicę projektowaną wykonać na warsztacie i montować w uprzednio przygotowanej wnęce. 
133.  Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- spawarka elektryczna transformatorowa, 
- elektronarzędzia, 
- rusztowania warszawskie. 
134.  Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla 
materiałów długich należy stosować przyczepy, dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok. W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki transportu 
przewidziane do stosowania: 
- Samochód dostawczy do- 3,5 T 
135.  Wykonanie robót 
135.1.  Wymagania ogólne 
135.1.1.  Połączenia elektryczne przewodów 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i 
wygładzone. 
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub  galwaniczną należy  tylko  zmywać odczynnikami chemicznymi i 
szlifować pastą polerską. 
- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową 
- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć 
przez spawanie. 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed 
korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
135.1.2.  Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
- żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o 
średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką 
kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania. 
- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się 
tylko w przypadku,; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez 
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.  
135.1.3.  Śruby i wkręty w połączeniach 
- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie 
dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2- 3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
135.1.4.  Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp. 
- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach 
oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 
135.1.5.  Prowadzenie i montaż instalacji w budynkach 
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić w rurach instalacyjnych i pod tynkiem. Instalacje elektryczne w rurach: 
- ustalić przebieg trasy i wykonać otwory do mocowania uchwytów, 
- przy pomocy kołków rozporowych przykręcić uchwyty wkrętami , 
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- zamocować rurki oraz korytka kablowe do ściany za pomocą uchwytów otwartych lub zamkniętych z uwzględnieniem łączników, 
- do wnętrza rur wprowadzić przewody, 
- dokonać koniecznych połączeń przewodów z osprzętem. 
Przy przejściach rur i przewodów przez ściany pomiędzy strefami ppoż. stosować masę uszczelniającą (pęczniejącą pod wpływem temperatury) o odporności 
ogniowej F120. 
135.1.6.  Prace spawalnicze 
- prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, 
- prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
135.1.7.  Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 
- Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnicy należy sprawdzić poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram 
nośnych. 
- Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń, 
- Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp, 
- Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń, 
- W   szynach   zbiorczych   sztywnych   stosować   odpowiednie kompensatory, 
- Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym, 
- Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
135.1.8.  Przyłączanie   do   gniazd   bezpiecznikowych,   opraw oświetleniowych itp. 
- W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach 
oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 
135.1.9.  Próby pomontażowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji rozdzielnic i urządzeń. 
135.1.10.  Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyj-ność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Tablica 14-1 Rodzaje instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego 

l.p. Sposoby układania przewodów i kabli 

Przewody izolacyjne 
Przewody 

gołe 
Przwody 
szynowe 

Kable 
jednożyłowe 

wielożyłowe 

kabelkowe wtynkowe przyklejane 

1. 
Bezpośrednio - po wierzchu - w podłożu - w 

kanałach elementów budowlanych 
  xx x x   x xx 

2. 
Na podporach izolacyjnych - na uchwytach  

- na gałkach lub izolatorach 
  x   

aktualnie brak 
krajowej produkcji 

przewodów do 
przyklejania i 

odpowiedniego kleju 

x     

3. 

W rurach instalacyjnych:  a)z tworzyw 
sztucznych - układanych po wierzchu - 
układanych w podłożu - zatapianych w 

śianach i stropach budynku monolitycznego 
- zatapianych w płytach prefabrykowanych  
b) stalowych - układanych po wierzchu - 

układanych w podłożu 

xx xx xx           

4. W listwach instalacyjnych x x         

5. W korytkach    x       x 

6. Na drabinkach   x       x 

7. 
W prefabrykowanych kanałach 

instalacyjnych (sufitowych, naściennych 
itp..) 

x x       x 

 
135.1.11.  Kucie bruzd 

1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
5. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
6. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno—budowlanych. 
7. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
8. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 
14.5.3. 
9. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 
Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

135.1.12.  Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy 
mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
135.1.13.  Układanie i mocowanie przewodów 
1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
2. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubości, co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód 
od ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę,  można  układać bezpośrednio  na  podłożu drewnianym lub z 
innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 
3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż 
przewody fazowe. 
4. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
5. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
6. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
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7. Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się 
zaginania gwoździków na przewodzie. 
8. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
9. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem. 
10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
136.  Kontrola jakości robót 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia, 
- poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- należytego stanu izolacji, 
- skuteczności ochrony od porażeń. 

136.1.  Kontrola jakości materiałów. 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 

wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR . 
136.2.  Kontrola i badania w trakcie robót: 
- sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu, 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, 
- prawidłowości montażu przewodów ochronnych, 
- prawidłowość montażu rozdzielnic i tablic. 
136.3.  Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 
- próby napięciowe i badania  kabli elektroenergetycznych  na rezystancję izolacji, 
- zachowania ciągłości żył roboczych, 
- zgodności faz u odbiorców, 
- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, 
- skuteczności ochrony od porażeń, 
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l fazowych nn, 
- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 
- badanie linii sterowniczych, 
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
 
137.  Odbiór robót 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 
- Metryka urządzenia piorunochronnego, 
- Protokół pomiarów rezystancji uziemień, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
 

138.  Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionych w punktach wyżej niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie 

zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz 
wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z 
opracowanej   dokumentacji   technicznej   poza   elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te elementy będą uwzględnione w cenie 
urządzeń technologicznych), 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 
- roboty przygotowawcze i trasowanie 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp. 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację 
- drobne roboty budowlane; przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia 
kabli i przewodów lub osadzenia gniazd itp. 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotków rozporowych 
- właściwe   oznakowanie   i   malowanie,   wykonanie   tabliczek informacyjnych 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek 
- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile jest konieczne 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych. 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych  
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów  
- zarobienie końcówek przewodów 
- oznaczenie przewodu zerowego 
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych,   łącznie   z   niezbędnym   nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i 
zbiornikach, niezbędnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych  
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych 
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- wybór   lokalizacji   i   umiejscowienie   czujników,   mierników, przetworników z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej 
pracy oraz właściwego zamocowania do elementów wsporczych 
- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakręcie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, 
wyprowadzenie końców do zacisków 
- sprawdzenie przewodów sygnałowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od 
ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 
badanie i pomiar skuteczności zerowania), 
- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe. 
139.  Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Część 
V – Instalacje Elektroenergetyczne". 
140.  Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 póz.690, (Dz. U. Nr 33/2003 póz.270, Dz,U. Nr 
109/2004 póz.1156.). 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,przedmiot wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny   elektryki.   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 60364-3 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC60364-4-442   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  przepięciami  i  
uszkodzeniami,  przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC60364-4-443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC60364-4-46    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie "izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC60364-4-47    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków   ochrony   zapewniających   bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC60364-4-473   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-IEC60364-4-481   Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC60364-4-482   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór   i    montaż   wyposażenia   elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

 
E-02.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INST.ELEKTR – ROBOTY ZIEMNE 
 
141.  Roboty ziemne 
141.1.  Wstęp 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach III kategorii, a w 
szczególności wykopy wąskoprzestrzenne i kopanie rowów pod projektowaną linię kablową zasilania 
141.2.   Materiały i jednostki obmiarowe. 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
Do umocnienia wykopu należy użyć :  

- bali iglastych obrzynanych nasyconych grubości 50 – 60 mm, kl. III, 
- drewna na stemple okragłe, iglaste nasycone, 

141.3.  Technologia wykonania 
        Z uwagi na niewielki zakres prac roboty należy wykonać metodą reczną. Ściany wykopów w przypadku gruntów niespoistych umocnić przy pomocy odeskowania 
pełnego balami drewnianymi z rozparciem. Konstrukcja ta powinna być statyczna, odpowiednio wytrzymała i nie powinna przeszkadzać w wykonywaniu uszczelniania 
murów. Po ich wykonaniu, usunięciu podpór i wykonaniu izolacji trzeba wszelkie wolne przestrzenie wykopów zasypać. Do zasypania należy używać materiału 
wolnego od korzeni, darni itp. domieszek pochodzenia organicznego, a więc zawierających składniki gnijące. Zasypywanie należy wykonać dobrze ubijanymi 
warstwami, około 20 cm grubości. 
Nadmiar gruntów powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
141.4.  Odbiór robót. 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności wykopów 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) wywóz pozostałego gruntu poza teren budowy. 
Odbiór zasypki wykopu dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej zagęszczenia. 

Sprawdzenia prawidłowości wykonania wykopów należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbioru i zapisów w dzienniku 
budowy. 
Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i pozostałymi wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
141.5.  Normy i przepisy związane 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
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2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntów 

142.  Ogólne wymagania techniczno-budowlane związane a wykonywaniem i odbiorem elektrycznych robót instalacyjno-montazowych 
142.1.  Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych 
1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie 
BHP. 
2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy  w zakresie BHP. 
3. W  przypadku  wykonywania   robót   elektrycznych  w czynnych   obiektach   (oddziałach zakładu) inwestor powinien zapewnić odpowiednio   zastosowane   
zabezpieczenia   i   urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
142.2.  Wykonywanie połączeń elektrycznych szyn i przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 
142.2.1.  Połączenia elektryczne przewodów sztywnych 
      1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących   prąd,   powinny  być dokładnie 
oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki (zaciski  aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać 
odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
2. Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
3. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć 
spawaniem. 
4. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 
5. Połączenie,  przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć 
przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym  lub owinięcie taśmą. 
142.2.2.  Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
1. Żyły jednodrutowe mogą mieć  zakończenia: 
— proste, nie wymagające obróbki po zdjęciuizolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, 
— oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 
— sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę, 
— z końcówką kablową  końcówkę   łączy  się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie, 
— z końcówką kablową do lutowania. 

2. Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze  oczyszczonym i pocynowanym; takie zakończenia 
dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 
- z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub spawanie, 
- z tulejką  (końcówką rurkową)  umocowaną przez zaprasowanie. 

142.2.3.  Śruby i wkręty w połączeniach 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2—6 zwojów. Nie 
dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2—3 mm, wystającej poza nakrętkę 
142.2.4.  Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itd. 
1. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą    stykową),    a    przewód    zabezpieczany z gwintem. 
2. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „ + " należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub ,, — " z gwintem 
(oprawką). 
142.2.5.  Prace spawalnicze 
1. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i  przewodów  odpryskami  roztopionego metalu. 
2, Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i 
aparaty. 
143.  Elektroenergetyczne linie kablowe 
143.1.  Wstęp 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru podane w niniejszym rozdziale dotyczą elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Podane w tym rozdziale wymagania techniczne nie dotyczą elektroenergetycznych   linii   kablowych układanych: 

      - w morzu, 
      - na obiektach pływających, 
      - na taborze trakcji szynowej i bezszynowej, 
      - w polowych wojskowych sieciach kablowych, 
      - jako linie doświadczalne. 

W kopalniach podziemnych i odkrywkowych nie stosuje się tylko tych warunków, które są zmienione postanowieniami norm dla tych kopalń. 
2. Podstawą niniejszych warunków technicznych są postanowienia ujęte w polskiej normie. 
143.2.  Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 
143.2.1.  Dobór kabli i osprzętu 
1. Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych  do budowy linii powinny być zgodne z podanymi w projekcie linii. 
2. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii 
zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwestorem (użytkownikiem). 
143.2.2.  Układanie kabli na trasie kablowej 
Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem wymagań ogólnych dotyczących wykonawstwa robót 
Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z 
użytkownikiem tych urządzeń,  z zachowaniem warunków określonych przez użytkownika. 
Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 

a) 20-krotnej  średnicy  zewnętrznej  kabla — dla kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej  i powłoce z 
PVC oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczającej 4, 

b) 15-krotnej  średnicy zewnętrznej kabla —dla kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej oraz dla kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 
jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczającej 4, 

c) 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla — dla  kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli sygnalizacyjnych, 
d) podanego w instrukcji wytwórcy dla kabli nie wymienionych w p. a), b) i c). 

 
Układany kabel  powinien być   odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonegona sztywnej osi metalowej (wałek, a nie rura), umieszczonej w 
otworze bębna i zaopatrzonej w nastawne kołnierze uniemożliwiające przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś metalowa powinna być ułożona poziomo i 
podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym podłożu. 
Zaleca się, aby bęben był zaopatrzony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi. 
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Można  również  układać kabel  odwinięty uprzednio z bębna i ułożony w pobliżu kablowej trasy. W tym przypadku kabel powinien być ułożony w formie ósemki 
w pobliżu trasy, pod  warunkiem że promień zgięcia kabla przy układaniu w ósemki nie powinien być mniejszy niż 1 m i nie mniejszy niż 20-krotna średnica ze-
wnętrzna kabla. 
Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż: 
+4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej, 
0°C — w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperaturę kabla należy przyjmować średnią  temperaturę  otoczenia  w  
ciągu  ostatnich 24 godz., dopuszcza się układanie kabli w temperaturze otoczenia niższej niż podana w p. a), b), lecz nie niższej niż — 10°C pod warunkiem: 
uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej 
dopuszczalnej podanej w p. a), b). Kabel powinien być nagrzany do możliwie wysokiej temperatury, nie przekraczającej jednak dopuszczalnej długotrwale 
temperatury granicznej danego typu kabla; czas układania nagrzanego kabla w  tych warunkach  nie  może  przekraczać2 godz., licząc od chwili zaprzestania 
nagrzewania kabla. 
Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby w czasie układania kabel ocierał się o podłoże. 
Przy przenoszeniu ręcznym masa odcinka kabla przypadająca na jednego pracownika niepowinna być większa niż 30 kg. 
Przy mechanicznym układaniu kabli prócz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach szczegółowych muszą być spełnione niżej wymienione warunki: 
— w przypadku stosowania metody ciągnięcia za żyły dopuszczalna siła naciągu w N nie może przekroczyć 27 Xs (gdzie s oznacza sumę przekrojów żył 

ciągniętego kabla w mm2) lub wartości podanej przez producenta kabli, 
— w przypadku stosowania metody ciągnięcia za powłokę kabla za pomocą tzw. Pończochy siła oddziaływająca na tę powłokę nie może przekroczyć 

wartości dopuszczalnej określonej przez producenta kabli, 
— w przypadku stosowania metody rolek napędzanych siła nacisku na kabel dowolnej rolki napędzanej  nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej 

określonej przez producenta dla kabli nie opancerzonych o powłoce ołowianej, a dla pozostałych kabli nie może przekroczyć 1,5 kN, 
— w przypadku stosowania innych metod siła oddziaływająca na powłokę kabla nie może przekroczyć wartości określonej jako dopuszczalnej przez 

producenta kabli. 
Kable jednożyłowe należy układać pojedynczo, kolejno każdą żyłę. W przypadku kabli jednożyłowych, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 12/20 kV, 
można stosować jednocześnie układanie wszystkich żył, odwijanych z oddzielnych bębnów, pod warunkiem łączenia żył w wiązki przed wprowadzeniem kabli na 
trasę. 
143.2.3.  Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 
1.Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem linii. W szczególności przed uszkodzeniamimechanicznymi należy 
chronić kable: 
- ułożone w ziemi pod drogami, torami itp., 
- ułożone na wysokości nie  przekraczającej 2 m od podłogi w miejscach dostępnych dla osób nienależących  do   obsługi  urządzeń elektrycznych,  np.  przy 
przejściach  przez stropy, w magazynach, korytarzach transportowych itp., 
- ułożone na mostach, np. w miejscach przejść przez szczeliny dylatacyjne, przejść z konstrukcji mostu na  przyczółki itp., 
- w miejscach wyjścia z rur, bloków itp., 
- w  miejscach  skrzyżowań  kabli  ułożonych w ziemi z innymi kablami i z urządzeniami podziemnymi. 
2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie osłon otwartych lub otaczających. W przypadku osłon otaczających, wykonanych w postaci rur, 
należy stosować rury stalowe, azbestocementowe, kamionkowe lub z PVC. 
143.2.4.  Ochrona kabli przed innymi zagrożeniami 
Ochronę kabli przed korozją chemiczną oraz elektrochemiczną, działaniem łuku elektrycznego, lokalnym przegrzaniem przez rurociągi cieplne itp. należy wykonywać 
w sposób określony w projekcie linii. 
143.2.5.  Oznakowanie linii kablowych 
1. Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na: 
a) kable wielożyłowe, 
b) wiązki kabli jednożyłowych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 12/20 kV, 

a) poszczególne    kable    jednożyłowe    ułożone w układzie płaskim, 
b) poszczególne kable jednożyłowe o napięciu  przekraczającym   12/20   kV  niezależnie   od układu kabli. 

2. Odległość między oznacznikami nie powinna przekraczać 10 m w przypadku kabli ułożonych w ziemi i 20 m w przypadku kabli ułożonych w kanałach lub w 
tunelach. Ponadto oznaczniki    należy    umieścić    przy    mufach i w miejscach charakterystycznych,  np. przy skrzyżowaniach z innymi kablami, w wejściach do 
przepustów rurowych itp. Zaleca się wykonanie oznaczników z tworzyw sztucznych; dopuszcza się wykonanie oznaczników z blachy nie magnetycznej odpornej na 
korozję, np. ołowianej lub miedzianej. 
3. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy, 
- znak użytkownika kabla, przy czym dopuszcza się pominięcie znaku użytkownika, jeżeli kabel na całej długości leży na ogrodzonym terenie użytkownika, 
- rok ułożenia kabla, 
- znak fazy (tylko przy kablach jednożyłowych wymienionych w p. 1 c, d). 
4. Należy wyróżnić co najmniej żyłę neutralną linii wykonanej w postaci wiązki kabli jednożyłowych na  napięcie  znamionowe  0,6/1   kV. W przypadku kabli typu 
YAKY o jednakowej (np. czarnej) barwie izolacji zewnętrznej wyróżnienie to należy wykonać na obu końcach linii oraz z obu stron każdej mufy, nakładając nakabel 
odcinek 50 mm rury termokurczliwe lub obwój przylepnej taśmy z tworzywa sztucznego, o odpowiednich barwach. 
5.Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego, ułożonego co najmniej 250 mm 
nad kablem, przy czym barwa folii powinna być trwała i następująca: 
— niebieska — w przypadku kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
— czerwona — w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. 
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm, a szerokość pasa powinna być taka, aby przykryte były wszystkie kable ułożone w wykopie, przy czym szerokość ta 
nie może być mniejsza niż 200 mm. Dopuszcza się oznakowanie trasy za pomocą cegieł, płyt lub kształtek ceramicznych ułożonych nieprzerwanym ciągiem w 
odległości co najmniej 100 mm nad kablami. Decyzję w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy robót. 
     6. Trasę kabli ułożonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, należy oznakować widocznymi trwałymi 
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi wkopanymi   w   ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki należy umie-
szczać na trasach prostych co ok. 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyżowań lub zbliżeń kabli; na oznacznikach należy umieszczać symbol kabla 
(literę K) i zaleca się umieszczać znak użytkownika kabla oraz określenie kierunku trasy. Nie wymaga się oznakowania tras kabli układanych wzdłuż ulic z istniejącą 
trwałą zabudową. 
     7. Miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą oznaczników ściennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwałych na 
wysokości 1,5 m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) zapomocą zakopanych w ziemię słupków betonowych, oznakowanych literą M. 
     8. Przy skrzyżowaniach z rzekami spławnymi i żeglowymi  położenie  linii kablowej   należy oznakować na obu brzegach trwałymi tablicami ostrzegawczymi, 
dobrze widocznymi ze środkarzeki. Tablice należy ustawić na osi trasy linii kablowej, umieszczając je na słupkach o wysokości co najmniej 2 m płaszczyzną 
równolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic lub niezależnie od nich można zainstalować pływające boje, 
wskazujące miejsce i kierunek ułożenia kabla. 
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143.3.  Układanie kabli w ziemi 
143.3.1.  Trasowanie 
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę fachową (na przykład przedsiębiorstwo geodezyjne). Za 
zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze. 
143.3.2.  Wykopy. Rowy 
1. Szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Dopuszcza się szerokość rowu równą 0,3 m dla rowów o głębokości do 0,6 m. 
2. Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym że minimalne promienie łuków nie powinny być mniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu 
kabla układanego w rowie zgodnie Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż: 
- 0,5 m — dla kabli o izolacji i powłoce z PVC o napięciu do 1 kV, 
3. Głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu   ewentualnej    warstwy   piasku (0,1 m)  oraz  średnicy kabla lub wiązki kabli odległość górnej 
powierzchni kabla do powierzchni gruntu była nie mniejsza niż   podano w punktach powyżej. 
4. Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się w sposób podany w WTWiO, tom I. 
5. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom 
postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy — czerwonymi  światłami ostrzegawczymi. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa  wykop należy szczelnie przykryć 
balami. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o 
szerokości   dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkoweg i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejścia powinny 
być zabezpieczone barierą składającą sięz deski  krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolna  przestrzeń 
między deską krawężnikową a poręczą powinna być zaopatrzona w skuteczne  zabezpieczenie pracowników lub przechodniów. 
143.3.3.  Układanie kabli 
1. W   gruntach   piaszczystych   kable   należy układać na dnie wykopu i zasypywać do wypełnienia wykopu gruntem rodzimym. 
2. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, umieszczonej na  dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby 
grubość tej warstwy nad  kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełniać gruntem rodzimym (miejscowym). 
W gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. Zaleca się ubijanie 
gruntu w wykopie (np. za pomocą wibratorów). 
3. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie.  Dopuszcza się układanie kabli w dwóch lub kilku warstwach na zamkniętym terenie zakładu 
przemysłowego. Odległość pionowa w świetle pomiędzy poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
4. Głębokość ułożenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, górnej powierzchni warstwy lub górnej powierzchni kabla w wiązce, powinna 
wynosić co najmniej: 
— 0,5 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do zasilania podświetlonych 
znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego, 
— 0,7 m — w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
— 0,8 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
— 0,9 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w ziemi naużytkach rolnych, 
— 1,0 m — w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV. 
5. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania   możliwych   przesunięć   gruntu,    nie mniejszym niż 1% 
długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasów kabla (np. półpętla), łącznie nie mniejszych niż: 

- 4 m — dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napięciu 15—30 kV, 
- 3 m — dla pozostałych kabli 

Tablica 3-1 
Odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

Lp. Skrzyżowanie lub zbliżenie 
Najmniejsza dopuszczalna 

odległość, mm 
 
 

 
 

pionowa, przy 
skrzyżowaniu 

pozioma, przy 
zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 250 100 
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 250 mogą się stykać 
3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 1 kV 
500 

 
100 

4 Kabli elektroenergetycznych na  napięcie  znamionowe  sieci wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego rodzaju  
 

5 Kabli  elektroenergetycznych  na napięcie   znamionowe  sieci wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 250 
6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 500 
7 Kabli różnych użytkowników 500 
8 Kabli z mufami sąsiednich kabli nie powinny się 

krzyżować 
250 

Tablica 3-2 
Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń podziemnych 
Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość, mm 
 
 

 
 

pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy 
zbliżeniu 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,05 MPa 8001' przy średnicy rurociągu 
do 250 mm i 15002) mm  przy  
średnicy   rurociągu większej 
niż 250 mm 

500 
2 Rurociągi z cieczami palnymi 1000 

3 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,05 MPa i nie przekraczającym 0,4 MPa  

 
4 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,4 MPa wg branżowej normy  
5 Zbiorniki z płynami palnymi 2000 
6 Części   podziemne   linii   napowietrznych   (ustój,   podpora, odciązka) nie dotyczy 800 
7  ściany  budynków  i  inne  budowle,   np.  tunele,  kanały,   z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1 do 6 nie dotyczy 500 
8 
 

Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 1000 — między osłoną 
kabla i stopą szyny, 500 
— między osłoną kabla i 
dnem rowu odwad-
niającego 

2500 

9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej wg polskiej normy  

10 
Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i bocznicy kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na zamkniętym 
terenie zakładu przemysłowego 

8003» 

11 Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych wg polskiej normy  
1} Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 500 mm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej o długości wg tabl. 3-3. 2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 800 mm pod 
warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej o długości wg tabl. 3-3. 3) Jeżeli z uzasadnionych względów odległość ta nie może być zachowana, dopuszcza się zmniejszenie jej do 300 
mm, lecz należy zastosować osłony otaczające. 
 
Tablica 3-3 
Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z rurociągami, drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi w 
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6. Kable jednożyłowe układane w wiązkach należy łączyć ze sobą opaskami w odległościac nie przekraczających 2,5 m. 
7. Kable układane na skarpach i w terenach górzystych — na stokach — powinny być skutecznie zabezpieczone przed działaniem naprężeń rozciągających za 
pomocą uchwytów związanych z podłożem. Odległości pomiędzy uchwytami powinny być zgodne z określonymi w projekcie linii, z uwzględnieniem kąta nachylenia 
terenu i masy kabla. 
8. Zaleca się układać kable niezwłocznie powykonaniu wykopu, doprowadzać do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybko zasypywać wykop. 
143.3.4.  Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi 
a) Przy skrzyżowaniach kabli z drogami, ulicami,  torami kolejowymi i wodnymi, innymi kablami oraz urządzeniami podziemnymi zaleca się zachowanie zasady 

krzyżowania pod kątem zbliżonym do 90° w stosunku do osi urządzenia, z którym się kabel krzyżuje i w miarę możli wości w najwęższym jego miejscu. 
b) Każdy z krzyżujących się kabli, ułożony bezpośrednio   w   ziemi,   należy   chronić  przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 0,5 m w obie 

strony od miejsca skrzyżowania. Ochronę tę może stanowić podwójna warstwa cegieł ułożonych nad kablem pracującym w sieci na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 1 kV, jeżeli kable te należą do jednego zakładu. Kable pracujące w sieci na napięcie znamionowe przekraczające 1 kV lub należące do różnych 
zakładów należy zabezpieczyć osłoną otaczającą. 

c) Najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami   przy   skrzyżowaniach   i  zbliżeniach przedstawiono w tabl. 3-1. Odległość przy zbliżeniach można 
zmniejszyć pod warunkiem za stosowania odpowiednich osłon otwartych lub otaczających. 

d) Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami poddziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Jeśli kabel ułożono pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania 
należy oznakować, np.przez ułożenie nieprzerwanego ciągu cegieł lub folii ochronnej z tworzywa sztucznego wg p. 3.2.6 nad rurociągiem na długości po 0,5 m. 
w obie strony od miejsca skrzyżowania. 

e) Najmniejsze  dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli z rurociągami podziemnymi podano w tabl. 3-2. 
f) Przy skrzyżowaniu kabli z drogami kable należy chronić mechanicznie wytrzymałymi rurami, blokami betonowymi lub układać w specjalnych kanałach. Długość 

ochrony kabla podano w tabl. 3.3. 
g) Przy skrzyżowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywać przepusty drogowe w części nie zalewanej wodą. Kable należy wtedy chronić osłoną otaczającą. 
h) Najmniejsza    odległość    pionowa    między górną częścią osłony kabla a dolną powierzchnią trwałego podłoża drogi powinna wynosić co najmniej  0,2 m, 

odległość zaś od górnej  powierzchni drogi nie powinna być mniejsza niż 0,7 m. 
i) Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 0,5 m.  
j) Przy skrzyżowaniu kabli z torami kolejowymi kable należy chronić stosując mechanicznie wytrzymałe rury lub bloki betonowe; zaleca się stosowanie rur 

stalowych. Można wykorzystywać przepusty drogowe w części nie zalewanej wodą, przy czym kable muszą być chronione od uszkodzeń mechanicznych. 
Najmniejszą odległość między osłoną kabla i stopą szyny trakcyjnej oraz osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego podano w tabl. 3-2, a długość ochrony 
kabla przy skrzyżowaniu podano w tabl. 3-3. 

k) Przy skrzyżowaniu kabli z rzekami i innymi wodami należy spełnić następujące wymagania: 
l) kabel należy ułożyć w miarę możliwości na prostym i głębokim odcinku rzeki, na którym dno i brzegi nie podlegają większemu podmywaniu, 
m) podwodna część kabla nie powinna być łączona; jeżeli ze względów technicznych konieczne jest łączenie odcinków kabla w podwodnej   części  Unii,   to należy   

zastosować mufy o konstrukcji dostosowanej do długotrwałego użytkowania pod wodą i do przenoszenia naprężeń mechanicznych powstających wskutek ruchu 
wody i dna, 

n) w miejscach wyjścia kabla spod wody kabel należy ułożyć w osłonie otaczającej (rurze), o długości wg tabl. 3-3; ponadto na brzegach wody kabel należy 
zabezpieczyć przed odsłonięciem, które może powstać wskutek rozmycia brzegu przez wody powodziowe; zabezpieczenie to można wykonać np. przez 
zabrukowanie lub wzmocnienie faszyną. 

o) W przypadku konieczności ułożenia kabla w ziemi lub w kanale w pobliżu urządzeń ochrony budowli przed wyładowaniami atmosferycznymi należy zastosować 
odpowiednie połączenie wg rozdz. 16. 

143.4.  Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi 
                  1. Głębokość umieszczenia rur i bloków kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury lub bloku, powinna wynosić co najmniej: 

— 0,5 m — przy układaniu linii kablowych pod chodnikami, 
— 0,7 m — przy układaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni, 
— 1,0  m — przy układaniu linii kablowych w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. 

3. Studzienki kablowe w ciągach rur lub bloków należy budować w miejscach załamania trasy oraz w miejscach łączenia lub odgałęzienia kabli. Studzienki należy 
wykonywać z materiałów niepalnych, przy czym wymiary studzienek powinny zapewniać dogodne przeciąganie i łączenie kabli. Wymiary dna studzienki nie powinny 
być mniejsze niż 0,8, X 0,8 m. Roboty murowe i betonowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWiO, tom I. 
4. Rury i bloki należy układać ze spadkiem co najmniej  0,1% w kierunku studzienek kablowych. Jeżeli bloki kablowe i studzienki są umieszczone poniżej wód 
gruntowych albo w gruntach o znacznej zawartości kwasów i alkaliów, to należy stosować zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni bloków i studzienek przed 
przenikaniem wody do ich wnętrza. Ponadto w studzienkach należy wykonać odwodnienie do odprowadzania wody, np.za pomocą drenów. 
5. W jednej rurze lub w jednym otworze bloku powinien być ułożony tylko jeden kabel albo jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych  o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 12/20 kV. 
6. Średnica   wewnętrzna   rury   lub   otworu w bloku nie powinna być mniejsza niż 50 mm1 jednocześnie nie mniejsza niż: 
— 1,5-krotna zewnętrzna średnica kabla — przypadku ułożenia pojedynczego kabla, 
— 3,5-krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego — w przypadku ułożenia trójfazowej wiązki trzech lub czterech kabli jednożyłowych. 
7. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur oraz bloków nie powinny opierać  się o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być 
uszczelnione. Zaleca się wykonywanie uszczelnień z materiału włóknistego   (np. sznura   konopnego)   i  gliny.   Do uszczelnienia wprowadzeń i wyprowadzeń kabli 
o zewnętrznej osłonie włóknistej nie wolno używać zaprawy wapiennej lub cementowej. 
8. Łączenia i odgałęzienia kabli układanych w rurach i blokach z innymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi należy wykonać zgodnie z p. 3.5.3. Minimalne 
odległości od tych urządzeń należy zachować takie, jakich wymaga się w przypadku kabli o osłonie otaczającej. 
143.5.  Próby montażowe 
  1. Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 
  2. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 

- sprawdzenie trasy linii kablowej, 

Lp. Rodzaj obiektu krzyżowanego Rodzaj zabezpieczenia kabla Długość ochrony kabla na skrzyżowaniu, mm 
1 Rurociąg podwójne przykrycie kabla długość kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodaniem co najmniej   po   500  mm  z  

każdej   strony 
2 3 
4 5 
6 

Droga kołowa z krawężnikami (ulice) mechanicznie wytrzymałe rury, bloki 
betonowe lub kanały 

długość kabla na skrzyżowaniu (z drogą wraz z krawężnikami) z dodaniem co 
najmniej po 500 mm z każdej strony 

z rowami od-
wadniającymi 

długość kabla na skrzyżowaniu z drogą wraz z rowami do zewnętrznej skarpy rowu z 
dodaniem co najmniej po 1000 mm z każdej strony 

na nasypie długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem drogi z dodaniem co najmniej po 1000 mm 
z każdej strony 

Tor kolei z rowami długość kabla na skrzyżowaniu z torem wraz z rowami do zewnętrznej skarpy rowu z 
dodaniem co najmniej po 1000 mm z każdej strony 

na nasypie długość kabla na skrzyżowaniu z nasypem z dodaniem co najmniej po 1000 mm z 
każdej strony 

7 Rzeka lub inne wody osłona otaczająca w miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości od najniższego do najwyższego 
powodziowego poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 500 mm z każdej strony 



 

  Strona 44 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 

- prawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz, 
- pomiar rezystancji izolacji, 
- próba napięciowa izolacji, 
- próba napięciowa powłoki. 

3. Sprawdzenie   linii  kablowej   po   ułożeniu. 
Sprawdzenie to polega na oględzinach linii i stwierdzeniu, czy jej budowa odpowiada wymaganiom niniejszych warunków. W przypadku układania kabli w ziemi 
sprawdzenia należy dokonać przed zasypaniem rowów kablowych. 
4. Sprawdzenia ciągłości żył (roboczych i powrotnych) i powłok metalowych oraz zgodności faz należy dokonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli po szczególne żyły i powłoki nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są jednakowo oznakowane. 
5. Pomiaru rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą induktora (megaomomierza) o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym 
do ustalenia się mierzonej wartości Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km długości jest zgodna z odpowiednimi 
normami (Polskimi Normami i Branżowymi Normami) dla danego rodzaju kabli. 
6. Wszystkie linie kablowe podlegają próbie napięciowej izolacji. 
Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem 
stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji 
należy uznać za dodatni, jeżeli: 
— izolacja każdej żyły względem pozostałych żył powinna wytrzymać bez przebić i przeskoków w ciągu 20 min napięcie stałe o wartości napięcia probierczego 

określonego przez wytwórcę, 
— mierzony w czasie próby prąd upływu nie zwiększy   się   w   czasie   ostatnich   4   min próby oraz nie będzie większy dla poszczególnych żył  od wartości  

300*L  (\iA), przyczym L jest długością kabla w km. 
W przypadku nieustalenia się prądu upływu po 16 min, czas trwania próby należy przedłużyć do 30 min. Dla linii o długości mniejszej od 330 m prąd upływu nie 
powinien być większy niż 100 uA. Prąd znamionowy urządzenia probierczego powinien być co najmniej 2-krotnie większy od mierzonego prądu upływu. 
7. Próbie napięciowej powłoki podlegają kable o ekranach metalicznych i powłokach z PVC i PE. Powłoka z PVC i PE powinna wytrzymać stałe napięcie 5 kV 
względem ziemi w ciągu 1 min. 
 

E-03.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INST.ELEKTR – ROBOTY WEWNĘTRZNE 

144.  Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych 
Stan istniejący 
W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana jest rozdzielnica główna budynku. Przy wejściu do komunikacji piwnicy zabudowany jest wyłącznik p.pożarowy. 
Wyposażenie rozdzielnicy wskazuje na jej modernizację. Brak jest opisu i dokumentacji rozdzielnicy. W części adaptowanego poddasza dla jego obecnego zasilania 
istnieje rozdzielnica TO5. Wyposażenie rozdzielnicy nie odpowiada wymogom projektowanych potrzeb pomieszczeń dydaktycznych. 
 
Stan projektowany 
Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej poddasza projektuje się nowa rozdzielnicę, dla której wykonana zostanie nowa wewnętrzna linia zasilająca wyprowadzona 
z rozdzielni głównej, zlokalizowanej w piwnicy. Trasę projektowanego zasilania pokazano i opisano na poszczególnych rzutach załączonych w projekcie.  

 
Oświetlenie  
Oprawy w wykonaniu natynkowym. W pomieszczeniach lekcyjnych i sali narad oprawy instalowane będą na wysokości 2,5m jako oprawy zwieszakowe.  
Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oświetleniowe z modułem jednofunkcyjnym o czasie dwóch godzin (piktogramy). Oprawy oświetleń 
ewakuacyjnych muszą posiadać Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP Józefów. W pom. nr 5 instalowane będą taśmy LED: 

• Taśma 300LED BIAŁA CIEPŁA IP20 72W SMD– 15 szt 
• Zasilacz 150W 12V 12,5 A – 15 szt.  
• Regulator fazowy oświetlenia na każdy sektor instalowany w puszce podtynkowej – 2 szt. 

 
Wytyczne wykonania instalacji 

1) Instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgałęźnych.  
2) Wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we wszystkich pomieszczeniach. 
3) Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody gniazd wtykowych zasilane będą przewodami 

YDYpżo 3 x 2,5 mm2. W pomieszczeniach WC stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. 
4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalować na wysokości 1,7m od posadzki 
 

Osprzęt podtynkowy IP 20 
Łącznik 1 biegunowy Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 

Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik 2 biegunowy świecznikowy Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 
 

Łącznik schodowy Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 
 

Łącznik z podświetleniem zwierny światła Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe 
 

Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z 
Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 

Gniazdo wtykowe podwójne2P+Z 
Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 

Puszka podtynkowa  Napięcie zasilania: 250V 
Klasa ochronności IP30 
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fi 60 
Puszka natynkowa Napięcie zasilania: 250V 

Klasa ochronności IP30 
 

Osprzęt podtynkowy IP 44 
Łącznik 1 biegunowy Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 
Łącznik 1 biegunowy świecznikowy Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 
Gniazdo wtykowe pojedyncze Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 
 
Obliczenia natężenia wykonano w programie Dialux. Natężenie oświetlenie dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 
 
Instalacja siłowa 
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych jednofazowych, zasilanie odbiorów aneksu kuchennego. Gniazda w pom. WC i kuchni o stopniu ochrony IP44 
podtynkowe.  
Odbiory siłowe stanowią: 

• Kuchnia elektryczna o mocy 6,0kW 
• Przepływowy ogrzewacz wody 
• Zmywarka do naczyń 
• Ekspres do kawy 
• Chłodziarka 

 
Całość stanowi wyposażenie aneksy kuchennego przewidzianego dla Sali narad. Każde pomieszczenie sanitarne wyposażone będzie w elektryczny podgrzewacz 
wody oraz suszarkę do rąk. 
 
Instalacja sieci lokalnej LAN 
W pomieszczeniu nr 5 przewiduje się szafkę wiszącą RACK 10U 600x600mm stanowiącą lokalny punkt dystrybucyjny PD. Widok szafy i jej lokalizację załączono w 
projekcie. Z panelów krosowych szafy wyprowadzone będą przewody skrętkowe kat. 6A do gniazd logicznych końcowych w pomieszczeniach: 3; 4; 5.  Kable w 
pomieszczeniach prowadzone będą w rurach ochronnych pod tynkiem oraz w kanałach instalacyjnych DLP. Przewiduje się dwa gniazda końcowe dedykowane dla 
Access Pointów zasilanych poprzez PoE. 
 
Do szafy doprowadzone będzie kablem światłowodowym uniwersalnym 4 – włóknowym sieć LAN. Nie przewiduje przewiduje sieci dedykowanej ~230V dla sieci 
okablowania LAN.  
 
Normy okablowania strukturalnego 
Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia 
związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy: 

• ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  
• EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  

General requirements”.  
• TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”. 
• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 
• PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja  

i zapewnienie jakości.”  
• PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie  

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  
• PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie  

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”  
• PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania” 
 

Okablowanie poziome 
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi 
użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych 
i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg 
najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, 
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych 
Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne 
laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 
Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze 
standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w 
powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w 
czasie pożaru. 
Dodatkowe parametry 

Parametr Wartość 
Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Ω / Km 
Pojemność wzajemna (maksymalna) 45 pF / m 
Nominalna prędkość propagacji (NVP) 79 % 
Temperatura pracy - 20 °C / + 70 °C 
Wymiary zewnętrzne (maksymalne) 7,4 x 14,8 mm 

 
Punkty przyłączeniowe  
Gniazda przyłączeniowe (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci  modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej 
lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów. 
W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać: 
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• Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną 
uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w metalową sprężynkę zapewniającą właściwy docisk zamkniętej osłony i pełną ochronę 
złącza. Nie należy stosować modułów RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnętrznych elementów (adapterów) z osłonami przeciwkurczowymi, gdyż nie 
zapewniają one wystarczającej ochrony i ograniczają możliwość wpięcia wtyku RJ45 kabla przyłączeniowego. 

 
Złącze RJ45 STP keystone 

 
• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to 

zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 
• Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, również w wersji STP, w jednym uchwycie 

montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej. 
• Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było 

skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych 
przez przypadkowe uderzenie elementu przez użytkownika. 

• Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s, 
należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która 
zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić 
certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem 
spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego. 

• Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę 
drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).  

• Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy 
podłączaniu urządzeń PoEP.  

• W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC 
niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. Nie należy stosować złączy z zewnętrznymi (nie zintegrowanymi z główną 
częścią modułu) elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie zapewniają one tak dokładnego dopasowania do złącza, oraz często w czasie instalacji po 
wyjęciu z opakowania ulegają zagubieniu. 

• Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanałów elektroinstalacyjnych, poprzez możliwość wyprowadzenia 
kabla instalacyjnego z kapsułki ekranującej na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tyłu ale również pod kątem 90° na lewo lub na prawo. Kątowe 
wyprowadzenie zapewni brak uszkodzeń kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia.  

 
Przykład kątowego wyprowadzenia kabla ze złącza RJ45 

 
• Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla instalacyjnego do złącza, poprzez gwieździste 

rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni to minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w 
których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów 
międzyparowych. 

• Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B. 
• Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy okablowania. Moduły RJ45 

muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsułka ekranująca musi zapewniać pełną 
szczelność ekranowania od dołu i góry złącza, po bokach i z tyłu oraz z przodu po wpięciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto należy zachować kontakt 
ekranu kabla instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonałą 
ochronę przed zakłóceniami.  

• Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podłączenia drutu drenażowego z kabla skrętkowego) celem podwyższenia 
skuteczności ekranowania kable. 

• Skuteczność ekranowania w wersji STP, zdefiniowaną przez parametr nazywany tłumiennością sprzężenia nie mniejszą niż 75 dB. 
• Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz 

wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając 
tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych.  Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. 

• Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C. 
• Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego. 
• Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.  
• Ilości łączy doprowadzonych do poszczególnych punków dystrybucyjnych 
• Panele rozdzielcze RJ45 19” 
• Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z 

powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli 
krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. 
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W projekcie należy zastosować panele RJ45 MK, które muszą zapewniać: 
• Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone  
• Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
• Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczności przyklejania. Ułatwi to 

lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje się na górze czy na dole szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe zasłaniające część 
płaszczyzny panele.  Etykiety opisowe należy umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich wymianę w dowolnym 
momencie. 

 
Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19” 

 
• Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną 

uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w sprężynkę zapewniającą właściwy docisk i pełną ochronę złącza.  
• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to 

zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 
• Łatwość montażu w stelaży 19”. Należy zastosować panele szybkie w instalacji dzięki montażowi tylko na jedną śrubę M6 z każdej strony panela, 

umiejscowioną po środku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostępu do śrub montażowych (sąsiednich paneli) w porównaniu z 
sytuacją, gdy są one umiejscowione w narożnikach urządzenia. 

• Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo osłony te muszą być dostępne 
w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich przeznaczenia. 

• Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli 
wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych 
jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany 
pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie 
modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne. 

• Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w 
których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, 
do których wpięte są kable krosowe. 

• W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, 
zabezpieczając je przed wyrwaniem. 

• W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.  
 
145.   Trasy kablowe 

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: 
• Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych.  
• Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach kablowych. W głównych trasach kablowych należy stosować 

podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni sufitowej. 
• Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie 

należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.  
 
Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających: 

Typ kabla 

Odległość od instalacji zasilającej [mm] 

Brak przegrody metalicznej Przegroda metalowa perforowana Przegroda metalowa pełna 

Kable SFTP 10 5 0 

Kable UFTP; FUTP 50 25 0 

Kabel UUTP 100 50 0 

• Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają. 
• Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe. 
• Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A. 

 
Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych. 
 
Pomiary instalacji okablowania strukturalnego  
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy 
miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić 
zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać 
przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego 
wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania 
skrętkowego i światłowodowego. 
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Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Jako ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto poziom izolacji przewodów 750V, jako ochronę dodatkową zastosowano wyłączniki 
różnicowo – prądowe o znamionowym prądzie 0,03A. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonany będzie w rozdzielni głównej. Przewód neutralny N powinien mieć 
izolację koloru jasnoniebieskiego a ochronny żółto-zielonego. Połączenia tych przewodów winny być wykonane wyjątkowo starannie.  
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
Rozdzielnice główną wyposaża się w ochronę przeciwprzepięciową klasy B i C. Rozdzielnice pozostałe wyposaża się w ochronę przeciwprzepięciową klasy C.  
 
146.  Osprzęt elektryczny 
Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy 
mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  
Układanie i mocowanie przewodów 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
2. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubości, co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód 
od ściany. 
Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 
3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż 
przewody fazowe. 
4. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
5. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
6. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
7. Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się 
zaginania gwoździków na przewodzie. 
8. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
9. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem. 
10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
147.  Kontrola jakości robót 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia,  
- poprawności oznaczenia,  
- braku widocznych uszkodzeń,  
- należytego stanu izolacji, 
- skuteczności ochrony od porażeń. 

 
147.1.  Kontrola jakości materiałów. 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR . 
 
 
147.2.  Kontrola i badania w trakcie robót:  

- sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu, 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, 
- prawidłowości montażu przewodów ochronnych,  
- prawidłowość montażu rozdzielnic i tablic. 

147.3.  Badania i pomiary pomontażowe. 
Po zakończeniu robót należy wykonać: 

- próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, 
- zachowania ciągłości żył roboczych,  
- zgodności faz u odbiorców,  
- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia,  
- skuteczności ochrony od porażeń, 
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l fazowych nn,  
- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 
- badanie linii sterowniczych, 
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
 

148.  Odbiór robót 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
- Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  
- Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 
- Metryka urządzenia piorunochronnego, 
- Protokół pomiarów rezystancji uziemień,  
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
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149.  Podstawa płatności  
Płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p.1.3. i szczegółowo opisany w p.5.2. niniejszej ST. w oparciu o odbiór 
faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, przewody, osprzęt drobny, armatura 
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie wyposażonych, pomalowanych i 
oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te 
elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 
- roboty przygotowawcze i trasowanie 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp. 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację 
- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do 

przeprowadzenia kabli i przewodów lub osadzenia gniazd itp. 
- zaprawa l tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotków rozporowych 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek 
- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile jest konieczne 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych. 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 
- zarobienie końcówek przewodów 
- oznaczenie przewodu zerowego 
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na 

rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych 
- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i 

prawidłowej pracy oraz właściwego zamocowania do elementów wsporczych 
- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakręcie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w 

projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków 
- sprawdzenie przewodów sygnałowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, 

odległości od ośrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia 

ochronnego, badanie i pomiar skuteczności zerowania), 
- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe. 
 

150.  Przepisy związane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz.690, (Dz. U. Nr 
33/2003 poz.270, Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156.) 
PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami, przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie "izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC60364-4-481 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.  
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S-01.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE KANALIZACJI 
151.  WSTĘP 
151.1.  PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej. 
151.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 
152.  MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia do wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

• Rury kielichowe PVC klasy S (wzmocnione) szereg 20, łączonych metodą wciskową i uszczelnionych za pomocą pierścieniowych uszczelek 
gumowych. 

• Rury kielichowe PVC przeznaczone do kanalizacji wewnętrznej, łączone metodą wciskową na uszczelki wargowe. 
• Przejście ochronne ścienne 120min 
• Rury wywiewne PCV dn 150 mm, 
• Czyszczak kanalizacyjny PCV dn 110mm 
• Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego dn 50 mm  
• Umywalka z postumentem i syfonem 
• Zlewozmywak 
• Umywalka kompletna dla niepełnosprawnych 
• Pisuar 
• Ustęp kompakt 
• Ustęp kompakt dla niepełnosprawnych 
• bateria umywalkowa 
• Bateria zlewozmywakowa 
• Tuleje ochronne z PE 

 UWAGA : Przed zakupem i montażem należy uzgodnić z Inwestorem typ wyposażenia. 
153.  SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
154.  TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
155.  TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą do studzienki systemowej posadowionej w odległości 3m na zewnątrz budynku. Instalację kanalizacyjną w części 
podposadzkowej parteru wykonać z rur kielichowych PP klasy S (wzmocnionych) szereg 20, łączonych metodą wciskową i uszczelnionych za pomocą 
Pierścieniowych uszczelek gumowych. 
Pozostałą część instalacji kanalizacyjnej (piony i podejścia) wykonać z rur kielichowych PVC przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej, łączonych metodą 
wciskową na uszczelki wargowe. 
Piony kanalizacyjne zlokalizowano w narożnikach pomieszczeń. Należy je wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC. W dolnej części piony 
wyposażyć w rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach wykutych  w ścianach lub w posadzce. Jeśli wystąpi konieczność 
prowadzenia podejść  po ścianach pomieszczeń – należy je obudować. Kanalizację prowadzoną pod posadzką ułożyć zgodnie z zaleceniami producenta rur. Montaż 
złączy wykonać za pomocą specjalnych urządzeń. Rurociąg ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10 cm i zasypać obsypką  na wysokość 20 cm ponad wierzch 
rury. Obsypkę wykonać warstwami grubości 10 cm. Każdą z warstw obsypki dokładnie ustabilizować. 
Przewody kanalizacyjne przechodzące przez ściany konstrukcyjne budynku należy zabezpieczyć stalowymi rurami ochronnymi o dwie średnice (dymensję) większymi 
od średnicy przewodu wraz z masą pęczniejącą ogniochronną. 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić podejścia i piony na szczelność poprzez prowadzenie obserwacji. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po 
napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
156.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna 
być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II, wyd. Arkady 
157.  OBMIAR 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, 
pracą  wyciągarek. 
Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt urządzeń 
158.  ODBIÓR ROBÓT 
158.1.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić 
należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 
158.2.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod posadzką. Powinien on być przeprowadzony przed położeniem 
posadzki. 



 

  Strona 51 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 
-   sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
-   sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
-   sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
-  sprawdzenie zgodności  z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
-   badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
-  przebieg tras kanalizacyjnych, 
-  szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
-  sposób prowadzenia przewodów, 
-  lokalizacja podejść pod przybory sanitarne. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli 
należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w 
drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół 
stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy to wykonać w następujący sposób: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody, 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz 
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

 Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
-  dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób szczelności, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów  podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu                     
do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany 
jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
159.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
160.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
- PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne 
- PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne 
- PN-81/B-10800- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 
S-02.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTAL.WODOCIĄGOWA, HYDRANTOWA i CWU. 
161.  WSTĘP 
161.1.  PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wody ciepłej, 
zimnej i hydrantowej. 
161.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 
162.  MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wody powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Przyjęte wyposażenie jest wyposażeniem standardowym. 

 Zastosowano: 
- rury PP PN20 sdr6, łączone przez złączki do zgrzewania kielichowego polidyfuzyjnego lub złączki z metalowymi gwintami, 
- rury PP grubościenne stabilizowane wkładką aluminiową do zgrzewania 
- Rury ochronne z tworzyw sztucznych wypełnione masą uszczelniającą, 
- rury PEX o połączeniach samozaciskowych 
-  zawór zwrotny antyskażeniowy dn 25 typu EA, 
- wodomierz skrzydełkowy 25 mm z konsolą , 
- zawór kulowy kątowe dn 15, 25 
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-  zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224, 
- zawór czerpalny ze złączką do węża dn 15 mm, 20mm 
- otulina z pianki PE 6 i 15mm, 
- szafki hydrantowe z wyposażeniem, 
- zawór hydrantowy 20mm 
- przepust ogniochronny stropowy 120min 
- kształtki do zgrzewania PP 
- uchwyty dla niepełnosprawnych umywalkowe – ruchomy i nieruchomy 
- uchwyty dla niepełnosprawnych WC ruchomy i nieruchomy 

     UWAGA : Przed zakupem i montażem należy uzgodnić z Inwestorem typ wyposażenia. 
163.  SPRZĘT 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na 
budowie. 
164.  TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
165.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA 
Woda zimna do projektowanego budynku dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej Ø100. Wlot wody przewidziano w poziomie parteru montując węzeł 
wodomierzowy, w pomieszczeniu kotłowni.  Do pomiaru ilości zużywanej wody w budynku wody przyjęto wodomierz klasy „C”, zlokalizowany w pomieszczeniu. 
Za wodomierzem zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA. Zabudowa wodomierza – zgodnie z normą PN-91/M-54910. Instalacja wodociągowa 
zapewniać będzie dostawę wody do celów higieniczno – sanitarnych oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
W celu odbioru wody na cele przeciwpożarowe należy zamontować szafke hydrantową wraz z wyposażeniem w zawór hydrantowy 20mm i wąż do odbioru wody 
pożarowej w razie pożaru. W celu wydzielenia stref pożarowych w ścianach i stropach zamontować przepusty rurowe z zastosowaniem masy pęczniejącej 
ogniochronnej. 
. Instalację oraz piony wykonać z rur PP PN 20, łączonych przez złączki do zgrzewania kielichowego polidyfuzyjnego lub złączki z metalowymi gwintami. Zgrzewanie 
rur może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione, posiadające specjalistyczny sprzęt i swój numer identyfikacyjny. 
Przewody poziome układać po wierzchu ścian ze spadkiem 0,3% w kierunku przyłącza wody. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych, wypełnionych materiałem elastycznym. Kompensację wydłużeń cieplnych przewodów zaprojektowano poprzez tzw. „odcinki giętkie” oraz odpowiednie 
rozmieszczenie kompensatorów i punktów stałych.  
Na przewodach, przed i za punktami stałymi, zamontować podpory przesuwne w takiej odległości, aby nie utrudniały kompensacji. Wewnątrz podpór przesuwnych 
stosować miękkie wkładki np. z gumy, aby chronić przewody przed zarysowaniem. 
Poziome przewody prowadzone w piwnicach zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej. 
Jako armaturę odcinającą proponuje się zastosowanie zaworów kulowych, na ciśnienie 0,60 MPa, przeznaczonych do wody pitnej.  
Woda ciepła o temperaturze 55°C przygotowywana w podgrzewaczu zamontowanym na piecu gazowym.  
Przewody rozprowadzające ułożyć w warstwie izolacyjnej podłogi. Podejścia pod armaturę wykonać bruzdach, wykutych w ścianie i wypełnionych izolacją. Przewody 
prowadzone pod posadzką bądź w bruzdach ułożyć w rurach ochronnych karbowanych (tzw. „peszlu”). Przy układaniu rurociągów należy wziąć pod uwagę dużą 
rozszerzalność cieplną rur. Dla umożliwienia samokompensacji rury należy układać luźno, nie naciągając. Przed każdym odgałęzieniem wykonać punkt stały. 
Przewody powinny przebiegać łagodnymi łukami i zaleca się, aby były mocowane w odstępach co około 2,0 m. 
Przy określonym w projekcie typie i średnicach rur oraz trasach przebiegu przewodów wody cieplej w instalacjach wodociągowych – łączna pojemność wody cieplej w 
instalacji przekracza 3 dm3 i jest konieczność zastosowania cyrkulacji (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw nr 75, §120 
ust. 1). 
Przy wydatku 10 dm3/min i pełnym poborze c.w.u. temperatura wody ciepłej powinna osiągnąć parametry obliczeniowe, tj. 55ºC po19 sekundach. Jako armaturę 
odcinającą w instalacjach mieszkaniowych przyjęto zawory kulowe gwintowane na ciśnienie P = 0,60 MPa, przeznaczone do wody pitnej, montowane przed każdym 
przyborem sanitarnym. Jako armaturę wypływową przyjęto baterie wypływowe produkcji krajowej  lub zagranicznej. Do budowy stosować materiały posiadające 
pozytywną opinię wydaną przez Państwowy Zakład Higieny oraz posiadające aktualne decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub materiały 
posiadające Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI „Instal” w Warszawie. 
Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może 
przekroczyć 5 bar. Spadek ciśnienia podczas próby nie powinien wynosić więcej niż 0,08 bara/h. Osobno prowadzić próbę instalacji zasilającej i wody ciepłej. Dla 
instalacji wody cieplej przeprowadzić próbę na gorąco. W czasie próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić, 
czy nie nastąpiło wyboczenie przewodów. 
166.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna 
być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady 
167.  OBMIAR 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, 
pracą wyciągarek.   Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt armatury 
168.  ODBIÓR ROBÓT 
168.1.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić 
należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 
168.2.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór między operacyjny powinien objąć swym zakresem instalację prowadzoną w bruzdach ściennych. Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem bruzd i 
wykonaniem izolacji. 

Odbiór między operacyjny powinien obejmować: 
 - sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,  
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- sprawdzenie użycia właściwych materiałów, sprawdzenie   
- prawidłowości zamocowań, 
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", 

            -    badanie szczelności instalacji. 
 Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

-    przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiar otworów, 
-    bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które 
dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie 
wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag: 

-  Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
-    Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu 
należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

-    Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, 
przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie niniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać 
przecieków na przewodach, armaturze przelotowej regulacyjnej i połączeniach. 

-    Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby 
należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; 
protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to wykonać w następujący sposób: 

- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia 
wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

- Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. 
- Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 
- Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze 50°C, z odchyłką ±5°C. Pomiaru 

temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 
- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 

poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. W ramach odbioru końcowego należy 
sprawdzić: 

-    czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
-    prawidłowość wykonania połączeń, 
-    prawidłowość ustawienia armatury, 
-    prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
             -    wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzeń ciepłej wody należy przedłożyć: 
-    dokumentację   techniczną  z   naniesionymi   ewentualnymi   zmianami   i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 

-    dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-    protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
-    protokoły wykonanych prób i badań, 
-    świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-    instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany 
jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
169.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 

S-03.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

170.  WSTĘP 
170.1.  PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. 
170.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 
171.  MATERIAŁY  
Materiały, elementy i urządzenia do wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  
172.  INSTALACJA CO  

- Rury sieciowe PN 6bar/950C z polietylenu sieciowanego w wersji z osłoną antydyfuzyjną, łączonych poprzez złączki o połączeniach samozaciskowych 16 x 
2 mm,20 x 2 mm, 
-  rury PP stabilizowane PN20 sdr6 do zgrzewania 
- Rury ochronne karbowane „peszel”,  
- Zawory termostatyczne grzejnikowe dwunastawne  
- zawory odpowietrzające 15mm 
- kształtki zaciskowe mosiężne do rur i przyborów 
- Głowice termostatyczne, 
- Zawory odcinające kulowe na wodę gorącą do 1200C i ciśnienie pn=0,6 MPa, 
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- Grzejniki stalowe płytowe  
- otulina termoizolacyjna ze spienionego polietylenu odpowiednia do średnic rur gr. 13mm 
- tuleje ochronne z tworzyw sztucznych wypełnione elastyczną masą uszczelniające 
- bloki zaworowe systemowe do grzejnika 
- szafka z rozdzielaczami na 6obwodów zasilających 

173.  SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
174.  TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
175.  TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Zapotrzebowanie na moc cieplną potrzebną do ogrzania poszczególnych pomieszczeń obliczono przy założeniu, że do temperatury zewnętrznej -18°C będą 
utrzymywane w pomieszczeniach temperatury naniesione na rzutach. Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych obliczono  wg normy PN-EN ISO 
6946. Przy obliczeniach uwzględniono konieczność ogrzania powietrza napływającego do pomieszczeń na skutek wentylacji grawitacyjnej. 
. Przewody mocować do ścian za pomocą uchwytów. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o dwie średnice większych od rur 
przewodowych.. Rury przepustowe położyć na etapie wykonywania robót przy ścianach . Przestrzeń między rurami wypełnić materiałem trwale elastycznym. 
Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. Przewody instalacji c.o. należy  zaizolować otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego 
polietylenu typu „Thermaflex FRZ” grubości 13mm. 
Przy grzejnikach zasilanych z boku na gałązkach zasilających zastosować termostatyczne zawory z głowicami termostatycznymi, a na gałązkach powrotnych 
grzejnikowe zawory odcinające. 
. Przewody ułożyć w warstwie izolacyjnej podłogi, w rurach ochronnych karbowanych (tzw. „peszlu”).  
Przy układaniu rurociągów należy wziąć pod uwagę dużą rozszerzalność cieplną rur. Dla umożliwienia samokompensacji rury układać luźno, nie naciągając. Przed 
każdym odgałęzieniem wykonać punkt stały. Przewody powinny przebiegać łagodnymi lukami i zaleca się aby były mocowane w odstępach co około 2,0m. 
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe płytowe, do podłączenia od dołu ze ściany za pomocą trójnikowych garniturów przyłączeniowych, wyposażone 
w zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrzniki. Podejścia do grzejników zlokalizowanych w sanitariatach wykonać w bruzdach, wykutych w 
ścianach i wypełnionych materiałem izolacyjnym trwale elastycznym lub obudować. 
Po zmontowaniu instalacji, przed zaizolowaniem i wykonaniem posadzek należy ją przepłukać wodą o prędkości przepływu minimum 1,5m/s oraz poddać próbie 
ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Ciśnienie próbne 0,40 MPa. Po wykonaniu prób należy przeprowadzić 72 godzinny rozruch, połączony  z regulacją instalacji.  
Przed przystąpieniem do regulacji instalacji należy: 

         - zamontować punkty czerpalne wody użytkowej, 
         - napełnić i odpowietrzyć instalację c.o., 
         - uruchomić źródło ciepła i ustawić parametry obliczeniowe,                    
 Dodatkowo należy wykonać roboty związane z odprowadzeniem powietrza z pomieszczeń. 

176.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna 
być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wyd. Arkady 
177.  OBMIAR 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, 
pracą wyciągarek.  Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt. urządzeń 
178.  ODBIÓR ROBÓT 
178.1.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić 
należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 
178.2.  ODBIÓR ROBÓT. 
-Instalacja centralnego ogrzewania , najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody w instalacji. Badanie szczelności instalacji na zimno należy prowadzić po odcięciu  lub odłączeniu od instalacji  źródła ciepła (kotła lub wymiennika ciepła). 
-Badanie szczelności i działania w stanie gorącym należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 
usterek. Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas badania  szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, itp. oraz skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń wszystkich kompensatorów  i elementów samokompensacji. Po pomyślnym zakończeniu 
badania  szczelności na gorąco instalację należy poddać dodatkowej obserwacji. Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, 
jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a 
także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych-Tom II -
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
W szczególności należy skontrolować: 
-sprawdzenie użycia właściwych materiałów i elementów instalacji, 
-prawidłowość wykonania połączeń, 
-jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
-wielkość spadków przewodów, 
-odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
-prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
-prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
-prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
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-prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
-prawidłowość zainstalowania grzejników, 
-jakość wykonania izolacji cieplnej, 
-sprawdzenie głośności wentylacji 
-sprawdzenie działania instalacji wentylacji 
-zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. 
Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
179.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
180.  NORMY 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejsza specyfikacja stanowi integralną część projektu budowlanego i kosztorysów. 
Jej znajomość nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z pozostałym opracowaniami 

i odwrotnie. 
 

mgr inż. Bogdan Radny 
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